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- คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติไดเ้คยใหค้วามเห็นแลว้วา่ การควบคุมตวัผูอ้พยพไม่เคยตอบสนอง
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก และเป็นการละเมิดสิทธิเด็กในทุกกรณี  
 
- ถึงอยา่งนั้น เด็กหลายลา้นคนไดรั้บผลกระทบจากการควบคุมตวัผูอ้พยพในแต่ละปี ดว้ยเหตผุลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอพยพ
อยา่งไม่ปรกติของตนเองหรือของบิดาและมารดา   
 
- เอกสารน้ีอธิบายโดยสงัเขปถึงกรอบกฎหมายวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ซ่ึงมีผลต่อเด็กในบริบทของการอพยพ และสนบัสนุน
ความเห็นท่ีวา่ ไม่ควรมีการควบคุมตวัเด็กหรือครอบครัวในฐานะผูอ้พยพ 
 
- เอกสารน้ีใหต้วัอยา่งในเชิงบวกและกฎหมายในประเทศจากกวา่ 15 ประเทศ ซ่ึงหา้มการควบคุมตวัเด็กและครอบครัวดว้ย
เหตผุลเก่ียวกบัสถานะการอพยพ 
 
- เอกสารน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นบทคุม้ครองตามกฎหมายท่ีเขม้แขง็ต่อเด็กผูอ้พยพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกระท าไดแ้ละเป็นทางเลือกท่ีเป็น
ผลเพื่อทดแทนการควบคุมตวัผูอ้พยพท่ีเป็นเด็ก 



บทสรุปผู้บริหาร 
เอกสารโดยยอ่น้ีเป็นการทบทวนมาตรฐานสิทธิมนุษยชนท่ีมีผลบงัคบัใช ้ เก่ียวกบัการควบคุมตวัผูอ้พยพท่ีเป็นเด็ก 

เนน้ย  ้าถึงขอ้ช้ีแจงของผูช้  านาญการวา่ การควบคุมตวัเด็กในบริบทการอพยพ ไม่ตอบสนองประโยชน์สูงสุด และเป็นการ
ละเมิดสิทธิเด็กในทุกกรณี เอกสารน้ียงัเป็นการทบทวนแนวทางบงัคบัใชม้าตรฐานน้ีในบริบทของกฎหมาย โดยกล่าวถึง
กฎหมายในกวา่ 15 ประเทศ ซ่ึงก าหนดเป็นกรอบคุม้ครองสิทธิเพ่ือป้องกนัการควบคุมตวัผูอ้พยพท่ีเป็นเด็ก 
  เด็กหลายลา้นคนทัว่โลก ไดรั้บผลกระทบจากการควบคุมตวัผูอ้พยพในแต่ละปี ไม่วา่จะเป็นการถูกขงัแยก หรือ
การขงัรวมกบัผูป้กครอง ผูดู้แล หรือสมาชิกในครอบครัว เด็กเหล่าน้ีลว้นตอ้งไดรั้บอนัตรายและความทุกขย์ากโดยไม่จ าเป็น 
ไม่วา่จะมีสภาพการควบคุมตวัเป็นอยา่งไร ผลกระทบน้ีจะเกิดข้ึนตลอดชีวติ  
 คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็ก) ไดอ้ธิบายอยา่งชดัเจนวา่ การ
ควบคุมตวัผูอ้พยพไม่ตอบสนองประโยชน์สูงสุด และเป็นการละเมิดสิทธิเด็กในทุกกรณี ในขณะท่ีอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก
อนุญาตใหมี้การควบคุมตวัเด็กอยา่งจ ากดั เฉพาะในบางกรณี อยา่งเช่น ในระบบยติุธรรมส าหรับผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเด็ก ใน
การกล่าวถึงการควบคุมตวัผูอ้พยพท่ีเป็นเด็ก ไม่วา่จะมีผูใ้หญ่มาดว้ยหรือไม่ก็ตาม คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็กไดก้ าหนด
เป็นหลกัการช้ีแนะอยา่งชดัเจนวา่ ไม่อาจยอมรับไดเ้ลยวา่การควบคุมตวัเป็นการปฏิบติัท่ีเหมาะสม   

ผูช้  านาญการดา้นสิทธิมนุษยชนหลายคนไดส้นบัสนุนหลกัการช้ีแนะน้ี อยา่งเช่น ส านกังานขา้หลวงใหญ่ดา้นสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของผูอ้พยพ คณะท างาน
แห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยการควบคุมตวัโดยพลการ ผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยการทรมานและการปฏิบติั
หรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย  ่ายีศกัด์ิศรี กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และ
ส านกังานขา้หลวงใหญ่เพ่ือผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) นอกจากนั้นยงัมีการน าหลกัการช้ีน าน้ีไปปฏิบติัในระดบั
ภูมิภาคเพ่ิมข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น กรณี ศาลสิทธิมนุษยชนระหวา่งรัฐอเมริกา และคณะมนตรียโุรป มีความเห็นวา่ การควบคุม
ตวัผูอ้พยพไม่สอดคลอ้งกบัประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

การน าบทคุม้ครองเหล่าน้ีมาผนวกเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบติัในประเทศ เป็นภารกิจ
เร่งด่วน โดยควรมีการด าเนินงานทุกขั้นตอนเพ่ือประกนัวา่เด็กจะไม่ไดรั้บอนัตรายท่ีไม่จ าเป็นจากการควบคุมตวั เด็กซ่ึง
เดินทางขา้มพรมแดน ถึงท่ีสุดแลว้ก็ยงัเป็นเด็ก และควรไดรั้บการคุม้ครองเฉกเช่นกบัเด็กทัว่ไป ทั้งรัฐบาลและภาคประชา
สงัคมมีความรับผดิชอบท่ีจะตอ้งจดัท าและสนบัสนุนทางเลือกนอกจากการควบคุมตวั และแนวทางการรับรองเด็กเหล่าน้ี
แบบต่าง ๆ  
 
I. ข้อมูลพืน้ฐาน 

เด็กจ านวนมากข้ึนตอ้งเดินทาง ในปี 2559 มีเด็ก 31 ลา้นคนท่ีอาศยัอยูน่อกประเทศท่ีเป็นถ่ินก าเนิด และมีจ านวน
มากข้ึนเร่ือยๆ1 เด็กตอ้งอพยพดว้ยเหตผุลต่างๆ กนั อยา่งเช่น การเดินทางโดยไดรั้บวซ่ีาตามปรกติ โดยมกัเป็นการเดินทาง
ติดตามครอบครัวไป หรือการเดินทางเพ่ือไปอยูร่่วมกบัพอ่แม่ หรือสมาชิกในครอบครัวในประเทศอ่ืน การเดินทางเพ่ือ
หลบหนี การคุกคาม ความรุนแรงท่ีโหดร้ายหรือความยากจนสาหสั การหลบหนีการเกณฑท์หาร หรือการบงัคบัใหแ้ต่งงาน 
หรืออาจเพราะตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษย ์ตอ้งตกเป็นแรงงานบงัคบัหรือคา้บริการทางเพศ  

เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ เด็กซ่ึงเดินทางขา้มพรมแดนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบและหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการเขา้เมือง อยา่งไร
ก็ดี เราควรใหค้วามส าคญัเป็นหลกักบัประโยชน์สูงสุดของเด็ก และอาจตอ้งมีมาตรการเป็นพิเศษเพ่ือประกนัใหมี้การดูแล
และคุม้ครองเด็กเป็นอยา่งดีระหวา่งท่ีมีการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการเขา้เมืองของเด็กเหล่านั้น โชคร้ายท่ีหลายประเทศไม่ได้
                                                           
1 UNICEF (2016) Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children. UNICEF: New York p. 6. 



น ามาตรฐานท่ีเหมาะสมมาใชเ้พ่ือคุม้ครองสิทธิของเด็กระหวา่งการขอสิทธิอพยพตามระเบียบและหลกัเกณฑน์ั้น รวมทั้งไม่
มีมาตรฐานท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองเด็ก ท่ีถูกควบคุมตวัเน่ืองจากการอพยพ  

ส่งผลใหเ้ด็กหลายลา้นคนไดรั้บผลกระทบจากการควบคุมตวัผูอ้พยพทุกปี เด็กหลายคนถูกควบคุมตวั ส่วนคน
อ่ืนๆ ไดรั้บผลกระทบจากการควบคุมตวัพอ่แม่หรือผูดู้แลตน ในทางปฏิบติัแลว้ รัฐควบคุมตวัเด็กดว้ยเหตผุลหลายประการ 
(ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมตวัเลย) รวมทั้งเหตผุลการคดักรองดา้นสาธารณสุขและความมัน่คง การจ าแนกอตัลกัษณ์ 
และการเขา้สู่กระบวนการส่งออกไปราชอาณาจกัร เด็กยงัถูกควบคุมตวัเม่ือถูกจ าแนกอยา่งผิดๆ วา่เป็นผูใ้หญ่ หรือในบาง
กรณี เม่ือมีการโตแ้ยง้เร่ืองอายขุองเด็ก เด็กอาจถูกควบคุมตวัร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว หรือถูกควบคุมตวัเพียงล าพงั ทั้ง
กรณีท่ีเดินทางมาโดยล าพงัหรือถกูแยกจากสมาชิกในครอบครัว  

เด็กมีความเส่ียงอยา่งมากท่ีจะถูกปฏิบติัมิชอบ และถูกเพิกเฉยระหวา่งถูกควบคุมตวัในสถานกกัตวัผูอ้พยพ โดย
อาจเป็นเพราะการกระท าของผูถู้กควบคุมตวัดว้ยกนัเอง หรือเจา้หนา้ท่ีซ่ึงดูแลรักษาความปลอดภยัและเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ2 เด็ก
อาจไม่สามารถท าความเขา้ใจกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และมีความสามารถนอ้ยลงท่ีจะด าเนินการเพ่ือปกป้องสิทธิของตนเอง 
เด็กซ่ึงเดินทางมาโดยล าพงัหรือถูกแยกจากครอบครัวมีความเส่ียงอยา่งมาก หากไม่มีผูดู้แลท่ีเป็นอิสระเพ่ือเป็นตวัแทน
ประโยชน์สูงสุดของพวกเขา 

การควบคุมตวัผูอ้พยพ “ส่งผลกระทบดา้นจิตใจอยา่งไม่อาจปฏิเสธได ้ โดยทนัทีและในระยะยาวต่อเด็กและ
ครอบครัว ซ่ึงแสวงหาท่ีล้ีภยั”3 ผลกระทบต่อเด็กรวมถึงอตัราการฆ่าตวัตายท่ีสูงข้ึน ความพยายามฆ่าตวัตายและการท าร้าย
ตนเอง ความผิดปรกติทางจิตใจ และปัญหาดา้นพฒันาการ รวมทั้งความผิดปรกติท่ีรุนแรงเก่ียวกบัการติดยดึ โดยมีอาการ
ต่างๆ รวมทั้งการนอนไม่หลบั ฝันร้าย การพดูไม่ได ้และการปัสสวาะรดท่ีนอน นอกจากนั้นการควบคุมตวัยงัส่งผลกระทบ
ต่อการพ่ึงตนเองของเด็กและสุขภาพของพอ่แม่ กระทบต่อความสามารถในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีในฐานะพอ่แม่4 เน่ืองจาก
เด็กเติบโตข้ึนตลอดเวลา การควบคุมตวัแมเ้พียงระยะสั้นๆ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและร่างกายตลอดทั้งชีวติของ
เด็ก และส่งผลกระทบเป็นระยะเวลายาวนานแมห้ลงัการปล่อยตวั5 
 
II. กรอบกฎหมายว่าด้วยสิทธิเดก็ 

อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (CRC) ก าหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐานหลายประการ ซ่ึงเด็กทุกคนพึงไดรั้บ 
ไม่วา่จะมีสถานะการอพยพหรือสิทธิการอยูอ่าศยัอยา่งไร6 อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กเป็นอนุสญัญาท่ีมีการใหส้ตัยาบนั
รับรองมากสุดในโลก และถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัสิทธิเด็ก 
 
 

                                                           
2 Corlett, D., et al. (2012) Captured childhood: Introducing a new model to ensure the rights and liberty of refugee, asylum seeker and irregular migrant 
children affected by immigration detention. Melbourne, International Detention Coalition. Available at: 
www.idcoalition.org/publication/capturedchildhood/ 
3 Dudley, M., et al. (2012) "Children and young people in immigration detention." Current Opinion in Psychiatry, 25(4): 285-292 
4 Hamilton, C., K. Anderson, R. Barnes, and K. Dorling (2011) Administrative detention of children: A global report. New York: UNICEF. pp. 95-96 
5 No Child in Detention Coalition (2014) Dad, have we done something wrong? Children and parents in immigration detention. No Child in Detention 
Coalition. See also Cleveland, J. and C. Rousseau (2013) “Psychiatric symptoms associated with brief detention of adult asylum seekers in Canada." Can J 
Psychiatry 58(7): 409-416 
6  UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577.Available at: 
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 



ถึงทีสุ่ดแล้วเดก็กย็งัเป็นเดก็ 
สิทธิเด็กท่ีจะไม่ถูกเลือกปฏิบติัเป็นหลกัการพ้ืนฐานและช้ีแนะตามขอ้ 2 ของอนุสญัญาท่ีวา่รัฐภาคีจะเคารพและ

ประกนัสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นอนุสญัญาน้ีแก่เด็กแต่ละคน ท่ีอยูใ่นเขตอ านาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั โดยไม่
ค านึงถึงเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน ตน้ก าเนิดทางชาติ ชาติพนัธ์ุ หรือสงัคม 
ทรัพยสิ์น ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอ่ืนๆ ของเด็ก หรือบิดา มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย 

หลกัการน้ีก าหนดวา่ถึงท่ีสุดแลว้เด็กก็ยงัเป็นเด็ก ดว้ยเหตุดงักล่าว ขอ้บทท่ีคุม้ครองทุกประการในอนุสญัญาวา่ดว้ย
สิทธิเด็ก จึงมีผลบงัคบัใชโ้ดยไม่แยกแยะหรือไม่เลือกปฏิบติั เด็กซ่ึงไม่ใช่คนชาติและไม่มีสถานะการเขา้เมืองท่ีถูกกฎหมาย
หรือสิทธิการอยูอ่าศยั พึงไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม เช่นเดียวกบัเด็กท่ีเป็นคนชาติ ส าคญัท่ีสุด การมีทรัพยากรท่ีจ ากดั
ไม่ไดเ้ป็นเหตผุลอยา่งเพียงพอเพ่ือสนบัสนุนใหมี้การเลือกปฏิบติัต่อเด็กคนใด7 
 
ประโยชน์สูงสุดของเดก็ 

ขอ้ 3 ของอนุสญัญาคุม้ครองหลกัการวา่ดว้ยประโยชน์สูงสุดของเด็ก รวมทั้งสิทธิท่ีจะไม่ถูกเลือกปฏิบติั ซ่ึงเป็น
สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐานและมีผลบงัคบัใชก้วา้งขวาง กล่าวคือเป็นพ้ืนฐานเพ่ือใหเ้ด็กบรรลุสิทธิประการอ่ืนในอนุสญัญาน้ี 

ในการกระท าทั้งปวงท่ีเก่ียวกบัเดก็ ไม่วา่จะกระท าโดยสถาบนัสงัคมสงเคราะห์ของรัฐ หรือเอกชน ศาลยติุธรรม 
หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองคก์รนิติบญัญติั ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นล าดบัแรก  

คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็ก หน่วยงานซ่ึงประกอบดว้ยผูช้  านาญการ 18 คนซ่ึงดูแลการปฏิบติัตามอนุสญัญาของ
รัฐภาคี ไดก้ล่าวอยา่งสม ่าเสมอและชดัเจนวา่ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นเหตุผลท่ีส าคญัเหนือเหตผุลอ่ืนใดส าหรับรัฐ 
รวมทั้งเหตุผลของฝ่ายบริหาร อยา่งเช่น การควบคุมการเขา้เมือง  ความเห็นทัว่ไปฉบบัท่ี 6 คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 
ระบุวา่หลกัการวา่ดว้ยประโยชนสู์งสุดก าหนดใหรั้ฐท าการประเมินอยา่งชดัเจนและรอบดา้นต่ออายแุละอตัลกัษณ์ของเด็ก 
รวมทั้งสญัชาติ การเล้ียงดู ความเป็นมาดา้นชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม และภาษา รวมทั้งความเส่ียงใดๆ หรือการคุม้ครองท่ีพวกเขา
จ าเป็นไดรั้บ ประโยชน์สูงสุดของเด็กตอ้งอยูเ่หนือเป้าหมายใดๆ ของรัฐ รวมทั้งการจ ากดัการเขา้เมืองอยา่งไม่ปรกติ8 

ในท านองเดียวกนัศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยโุรป ในค าพิพากษาคดี Popov v. France ซ่ึงมีการบงัคบัใชต้ามหลกัการ
วา่ดว้ยประโยชน์สูงสุดของเด็กในกรณีการตดัสินใจของรัฐเก่ียวกบัการควบคุมตวัและการควบคุมการเขา้เมือง ศาลมี
ความเห็นวา่ ความเส่ียงอยา่งมากของเด็กเป็นปัจจยัช้ีขาดท่ีส าคญั และ [ประโยชน์สูงสุดของเด็ก] มีความส าคญัเหนือเหตุผล
อ่ืนใดเก่ียวกบัสถานะ [การอพยพ]9 
 
สิทธิทีจ่ะมอีสิรภาพของเดก็ 

ขอ้ 37 ของอนุสญัญาคุม้ครองสิทธิท่ีจะมีอิสรภาพของเด็ก และเสรีภาพท่ีจะปลอดจากการควบคุมตวัโดยพลการ 
นอกเหนือจากท่ีคุม้ครองตามบรรทดัฐานกฎหมายระหวา่งประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน และ
กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

                                                           
7  Child Rights Information Network (2009) Guide to nondiscrimination and the CRC. London: CRIN 
8  UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6 (2005) on the Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their 
Country of Origin, CRC/GC/2005/6, para. 86. 
9 Popov c. France, Requetes nos 39472/07 et 39474/07, Council of Europe: European Court of Human Rights, 19 January 2012 



…จะไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือโดยพลการ การจบักมุกกัขงัหรือจ าคุกเด็ก
จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย และจะใชเ้ป็นมาตรการสุดทา้ยเท่านั้น และใหมี้ระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดอยา่งเหมาะสม10 

ขอ้น้ีถือวา่เก่ียวขอ้งเป็นการเฉพาะกบัการควบคุมตวัผูอ้พยพ แต่เป็นการกล่าวโดยรวมถึงการลิดรอนอิสรภาพของ
เด็ก และก าหนดเป็นความคุม้ครองดา้นสิทธิมนุษยชนขั้นต ่าส าหรับเด็กในบริบทท่ีถูกลิดรอนอิสรภาพ รวมทั้งขอ้หา้มต่อ
การทรมาน ขอ้หา้มต่อการประหารชีวติ และสิทธิท่ีจะร้องใหศ้าลพิจารณาความชอบของการควบคุมตวั  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็กกล่าวถึงเป็นการเฉพาะต่อสถานการณ์ของเด็กท่ีถูกลิดรอนอิสรภาพดว้ย
เหตผุลเก่ียวกบัการอพยพ คณะกรรมการไดก้ล่าวอยา่งชดัเจนเสมอมาวา่ การควบคุมตวัเด็กถือเป็นขอ้หา้มเน่ืองจากขดัแยง้
กบัหลกัการวา่ดว้ยประโยชน์สูงสุดของเด็ก ตามท่ีกล่าวถึงในขอ้ 3 ของอนุสญัญา ในความเห็นทัว่ไปฉบบัท่ี 6 ของ
คณะกรรมการมีการระบุวา่ไม่อาจใหค้วามชอบธรรมกบัการควบคุมตวั ดว้ยเหตผุลเพียงเพราะวา่เด็กเดินทางมาโดยล าพงั
หรือถูกแยกจากครอบครัว หรือดว้ยเหตุผลเก่ียวกบัสถานการณ์เขา้เมืองหรือสิทธิการอยูอ่าศยั หรือการไม่มีสถานะดงักล่าว11 

ต่อมาเม่ือคณะกรรมการกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนของเด็กทุกคน ไม่วา่จะเดินทางมาโดยล าพงัหรือถูกแยกจาก
ครอบครัว ในบริบทของการอพยพ คณะกรรมการระบุวา่ไม่ควรมีการเอาผิดทางอาญากบัเด็กหรือลงโทษเด็ก เพียงเพราะ
สถานะการอพยพของตวัเด็กหรือของพอ่แม่ การควบคุมตวัเด็กเพราะสถานะการเขา้เมืองของตวัเดก็หรือของพอ่แม่ ถือเป็น
การละเมิดสิทธิเด็ก และขดัแยง้กบัหลกัการวา่ดว้ยประโยชน์สูงสุดของเด็กในทุกกรณี ดว้ยเหตุดงักล่าว รัฐจึงควรยติุอยา่ง
เร่งด่วนและอยา่งสมบูรณ์ต่อการควบคุมตวัเด็ก ดว้ยเหตุผลเก่ียวกบัสถานะการเขา้เมืองของพวกเขา12 
 
สิทธิทีจ่ะมคีรอบครัวของเดก็ 

นอกจากนั้น ขอ้ 9 ของอนุสญัญา คุม้ครองสิทธิเด็กท่ีจะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือหนุนและดูแลของครอบครัว 
รวมทั้งสิทธิท่ีจะไดอ้ยูร่่วมกบัครอบครัวของตนเองตลอดเวลา เวน้แต่มีเหตุผลอยา่งแน่นหนาซ่ึงเป็นเหตุใหจ้ าเป็นตอ้งใช้
อ านาจตามกฎหมายแยกเด็กจากครอบครัว เพ่ือคุม้ครองเด็กและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก เช่นในกรณีท่ีพอ่แม่ปฏิบติัมิ
ชอบหรือการทอดท้ิงเด็ก นอกจากนั้นนิยามของครอบครัวไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะครอบครัวตามสายโลหิต หรือนิยามของ
ครอบครัวเด่ียวโดยทัว่ไป โดยคณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็กระบุวา่  

…ค าวา่ “ครอบครัว” ตอ้งถูกตีความแบบกวา้ง ใหค้รอบคลุมถึงพอ่แม่ทั้งโดยสายโลหิต พอ่แม่บุญธรรมหรือพอ่แม่
อุปถมัภ ์หรือหากเป็นไปได ้ใหค้รอบคลุมถึงเครือญาติหรือชุมชนตามจารีตในทอ้งถ่ิน13 
 
III. สรุป: การควบคุมตวัผู้อพยพเป็นการละเมดิสิทธิเดก็ในทุกกรณ ี

ในการน าหลกัการวา่ดว้ยสิทธิเด็กไปปรับใชก้บัการควบคุมตวัดว้ยเหตุผลเก่ียวกบัการเขา้เมือง จึงเป็นท่ีชดัเจนวา่
การลิดรอนอิสรภาพเช่นน้ี เป็นขอ้หา้มในทุกกรณีตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ในขณะท่ีการลิดรอนอิสรภาพของเด็กอาจ
เป็นมาตรการท่ีจ าเป็นในขั้นตอนสุดทา้ย และสอดคลอ้งกบัประโยชน์สูงสุดของเด็ก เฉพาะในพฤติการณ์ท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ 
กล่าวคือในบริบทของระบบยติุธรรมส าหรับเด็กผูก้ระท าความผิดทางอาญา หรือการคุมประพฤติเด็ก แต่การลิดรอน

                                                           
10  UN General Assembly Convention on the Rights of the Child, Art. 37(b) 
11 UN Committee on the Rights of the child, General Comment No. 6 (2005) op cit., para 61 
12 UN Committee on the Rights of the Child, Report of the 2012 Day of General Discussion on the Rights of All Children in the Context of International 
Migration, 28 September 2012, para. 78-79, accessed 8 June 2016 at www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2012.aspx 
13 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary 
consideration (art. 3, para 1), CRC/C/GC/14, para. 59. 



อิสรภาพเช่นนั้นไม่ตอบสนองต่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก เม่ือเป็นการใชเ้ฉพาะเพื่อเป้าประสงคข์องการบริหารงานการเขา้
เมืองเพียงอยา่งเดียว 

ฆวน อี เมนเดซ (Juan E. Mendez)  ผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยการทรมาน มีความเห็นวา่ การควบคุม
ตวัผูอ้พยพไม่เพียงขดัแยง้กบัประโยชน์สูงสุดของเด็ก แต่ยงัอาจถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการทรมานหรือการปฏิบติัท่ี
โหดร้ายต่อเด็ก 

ในบริบทของการบริหารกิจการคนเขา้เมืองเป็นท่ีชดัเจนแลว้วา่ การลิดรอนอิสรภาพของเด็กโดยอา้งสถานะการ
เขา้เมืองของพอ่แม่ ไม่ตอบสนองต่อประโยชน์สูงสุดของเด็กในทุกกรณี เป็นการกระท าท่ีเกินกวา่ความจ าเป็น มีสดัส่วนไม่
เหมาะสมอยา่งยิง่ และอาจถือเป็นการปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย  ่ายศีกัด์ิศรีต่อเด็กผูอ้พยพ14 

ผูช้  านาญการแห่งสหประชาชาติและผูช้  านาญการสิทธิมนุษยชนระดบัภูมิภาคอ่ืนๆ ไดส้นบัสนุนขอ้หา้มในทุก
กรณีต่อการควบคุมตวัผูอ้พยพท่ีเป็นเด็ก รวมทั้ง OHCHR ผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของผู ้
อพยพ ขา้หลวงใหญ่ดา้นสิทธิมนุษยชนแห่งคณะมนตรียโุรป UNICEF และ UNHCR15 

ความเห็นของคณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็กยงัมีอิทธิพลต่อบรรทดัฐานและมาตรฐานระดบัภูมิภาค ตวัอยา่งเช่น 
สมชัชารัฐสภาแห่งคณะมนตรียโุรปไดมี้มติเนน้ย  ้าวา่ “การควบคุมตวัเด็กเน่ืองจากสถานะการอพยพของเด็กหรือของพอ่แม่ 
ไม่ตอบสนองต่อประโยชน์สูงสุดของเด็กในทุกกรณี” และเรียกร้องใหรั้ฐต่าง ๆ  ออกเป็นกฎหมายหา้มต่อการควบคุมตวัเด็ก 
กรณีท่ีเป็นการควบคุมตวัดว้ยเหตผุลเก่ียวกบัการเขา้เมืองหากยงัไม่มีการท าเช่นนั้น และใหมี้การประกนัใหมี้การปฏิบติัตาม
กฎหมายนั้นอยา่งเตม็ท่ี16 

ในท านองเดียวกนั รัฐสภายโุรปไดมี้มติหลายขอ้ประณามการใชก้ารควบคุมตวัต่อเด็กผูอ้พยพ และเรียกร้องใหรั้ฐ
ภาคีของสหภาพยโุรป  . . . ยติุอยา่งเร่งด่วนและอยา่งสมบูรณ์ต่อการควบคุมตวัเด็ก ดว้ยเหตุผลเก่ียวกบัสถานะการเขา้เมือง
ของพวกเขา เพ่ือคุม้ครองเด็กจากการละเมิดอนัเน่ืองมาจากนโยบายและการปฏิบติัต่อผูอ้พยพ และใหน้ าทางเลือกอ่ืน
นอกจากการควบคุมตวัมาใช ้เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดอ้ยูก่บัครอบครัวของตนเองและ/หรือผูดู้แล17 

สุดทา้ย ศาลสิทธิมนุษยชนระหวา่งรัฐอเมริกาเนน้ย  ้าถึงหลกัการของการไม่ควบคุมตวั ในความเห็นเชิงปรึกษาใน
กรณี “สิทธิและหลกัประกนัส าหรับเด็กเก่ียวกบัการอพยพ และ/หรือเด็กท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการคุม้ครองระหวา่งประเทศ” 
โดยระบุวา่   

ศาลเห็นวา่ การลิดรอนอิสรภาพของเด็ก ดว้ยเหตุผลเฉพาะดา้นการเขา้เมือง ถือวา่เกินกวา่ความจ าเป็น เน่ืองจาก
มาตรการน้ีไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ยวด เพ่ือประกนัใหเ้ด็กมาปรากฏตวัในการพิจารณาคดีคนเขา้เมือง หรือเพ่ือประกนัให้
สามารถปฏิบติัตามค าสัง่เนรเทศได ้นอกจากนั้น ศาลมีความเห็นวา่ การลิดรอนอิสรภาพของเด็กในบริบทเช่นน้ี ไม่อาจถือวา่
เป็นมาตรการท่ีตอบสนองประโยชน์สูงสุดของเด็กได ้ ดว้ยเหตุดงักล่าว ศาลจึงเห็นวา่ยงัมีมาตรการอยา่งอ่ืนอยู ่ ซ่ึงรุนแรง

                                                           
14  UN General Assembly Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, A/HRC/22/53, 5 March 2013 para 80. 
15  For a summary of relevant standards and recommendations see: Inter-Agency Working Group to End Child Immigration Detention (2016) Summary of 
normative standards and recommendations on ending child immigration detention. Available at: www.iawgendchilddetention.org/wp-
content/uploads/2016/11/IAWG_Child-Detention-Standards_Aug-2016_FINAL.pdf 
16  Resolution 2020 (2014) on The alternatives to immigration detention of children, 3 October 2014. 
17 European Parliament Resolution on undocumented women migrants in the European Union, 2013/2115 (INI), 4 February 2014 



นอ้ยกวา่ และอาจมีความเหมาะสมเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคน์ั้นได ้ และในเวลาเดียวกนัยงัตอบสนองประโยชน์สูงสุดของ
เด็ก18 
 
IV. ประโยชน์สูงสุดของเดก็ทีจ่ะไม่ถูกควบคุมตวั ซ่ึงขยายไปครอบคลุมถงึครอบครัวด้วย 

อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กยงัใหค้วามคุม้ครองต่อสิทธิท่ีจะมีครอบครัวของเด็ก และก าหนดอยา่งชดัเจนวา่ ไม่ควร
แยกตวัเด็กจากพอ่แม่หรือผูดู้แล เวน้แต่จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กเท่านั้น19 

ดว้ยเหตุดงักล่าว เม่ือพอ่แม่หรือผูดู้แลเด็กเส่ียงท่ีจะถูกควบคุมตวัในฐานะผูอ้พยพ สิทธิท่ีจะมีอิสรภาพของเด็กจึง
ขยายไปครอบคลุมทั้งครอบครัว เป็นหลกัการท่ีไดรั้บการเนน้ย  ้าจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็ก20 
ผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของผูอ้พยพ21 และผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยการ
ทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย  ่ายศีกัด์ิศรี22 เป็นไปตามขอ้สรุปของศาลสิทธิ
มนุษยชนระหวา่งรัฐอเมริกาท่ีวา่ 

…หากจ าเป็นตอ้งใหท้ั้งครอบครัวอยูร่่วมกนัเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไม่ลิดรอนอิสรภาพ
ของเด็ก จึงขยายไปครอบคลุมถึงพอ่แม่ และยอ่มเป็นเหตุใหห้น่วยงานต่างๆ ตอ้งเลือกใชม้าตรการอ่ืนแทนการควบคุมตวั
ส าหรับครอบครัวนั้น  โดยเป็นมาตรการท่ีเหมาะสมต่อความตอ้งการของเด็ก23 

ส่งผลใหรั้ฐไม่สามารถควบคุมตวัเด็กโดยอา้งเหตุวา่ ตอ้งการใหท้ั้งครอบครัวอยูร่่วมกนั ศาลสิทธิมนุษยชน
ระหวา่งรัฐอเมริกาไดก้ าหนดวา่ การอยูร่่วมกนัของครอบครัวไม่ไดเ้ป็นเหตผุลเพียงพอเพ่ือก าหนดเป็นขอ้ยกเวน้เพ่ือให้
ควบคุมตวัเด็กได ้ เน่ืองจากอาจมีผลกระทบดา้นลบท่ีร้ายแรงตอ่พฒันาการดา้นอารมณ์และร่างกายของเด็ก24 ซ่ึงยอ่ม
ก าหนดใหรั้ฐตอ้งออกแบบ และน าทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากการควบคุมตวัมาใช ้ เพ่ือใหท้ั้งครอบครัวไดอ้ยูร่่วมกนั และ
เพ่ือส่งเสริมการคุม้ครองต่อครอบครัวนั้น25 
 
V. มาตรการคุ้มครองในประเทศในฐานะเป็นทางเลอืกอืน่นอกจากการควบคุมตวัผู้อพยพทีเ่ป็นเดก็ 

หลายประเทศก าหนดเป็นกฎหมายในประเทศ ใหมี้ขอ้หา้มต่อการควบคุมตวัเด็กท่ีเป็นผูอ้พยพ  
บทคุม้ครองเหล่าน้ีถูกก าหนดข้ึนในลกัษณะต่างๆ ในกรอบกฎหมายในประเทศ ในบางกรณีไดถู้กก าหนดเป็น

กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมตวัผูอ้พยพ ในกรณีอ่ืนๆ บทคุม้ครองเหล่าน้ีถูกก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสิทธิและการ
ปฏิบติัต่อเด็ก  

                                                           
18  Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion OC-21/14 of August 19, 2014, ‘Rights and Guarantees of Children in the Context of 
Migration and/ or in Need of International Protection’, para. 154 
19 UN General Assembly Convention on the Rights of the Child, op cit. see Articles 3 and 9. 
20 Committee on the Rights of the Child 2012 Day of General Discussion op cit 
21  UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau, 2 April 2012, A/HRC/20/24, para. 40, 
Accessed 8 June 2016 at www.refworld.org/docid/502e0bb62.html 
22  UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. 
Méndez, 5 March 2015, para, 80. Accessed 30 May 2017 at antitorture.org/wp-content/uploads/2015/03/Children_Report.pdf 
23  Inter-American Court on Human Rights (IACtHR) Advisory Opinion OC-21/14, para. 158. Accessed 21 June 2015 at 
www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_eng.pdf 
24  IACtHR Advisory Opinion OC-21/14, op cit para. 158. 
25  IACtHR Advisory Opinion OC-21/14, op cit para. 158. 



สุดทา้ยแลว้ บางประเทศไดก้ าหนดอยา่งชดัเจนวา่เด็กกลุ่มไหนจะไดรั้บการคุม้ครองจากการควบคุมตวัผูเ้ขา้เมือง
ยกตวัอยา่งเช่น มีความแตกต่างดา้นอายซ่ึุงก าหนดวา่เด็กกลุ่มใดเป็นผูใ้หญ่ (หรือบรรลุนิติภาวะ) ซ่ึงมีนยัต่อการบงัคบัใช้
กฎหมายควบคุมตวัผูอ้พยพ  

บทความช้ินน้ีมีจุดประสงคอ์ธิบายถึงกฎหมายท่ีถูกแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
- เด็กทุกคน 
- เด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่เกณฑต์ามท่ีก าหนด 
- เด็กซ่ึงเดินทางมาโดยล าพงัหรือถูกแยกจากครอบครัว  
- เด็กซ่ึงยืน่เร่ืองเพ่ือขอท่ีล้ีภยั  
เน้ือหาในแต่ละส่วนกล่าวถึงตวัอยา่งของกฎหมายและระเบียบท่ีเดก็จะไดรั้บการคุม้ครอง เพ่ือไม่ใหถู้กกกัตวัใน

สถานกกัตวัผูเ้ขา้เมือง 
 
VI. ข้อห้ามโดยรวมต่อการควบคุมตวัผู้อพยพทีเ่ป็นเดก็ 

หลายประเทศก าหนดเป็นขอ้หา้มต่อการควบคุมตวัผูอ้พยพท่ีเป็นเดก็ในทุกกรณี โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ โดยในกลุ่ม
ดงักล่าว ประกอบดว้ยประเทศซ่ึงมีขอ้หา้มต่อการควบคุมตวัผูอ้พยพท่ีเป็นเด็ก ประเทศซ่ึงอนุญาตใหค้วบคุมตวัเด็กเม่ือมีการ
ท าความผิดทางอาญา และประเทศซ่ึงจ ากดัใหมี้การควบคุมตวัผูอ้พยพเฉพาะท่ีเป็นผูใ้หญ่  
 
คอสตาริกา  

กฎหมายคนเขา้เมืองของคอสตาริกา ยอมรับวา่เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองบางประการ อยา่ง
สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก และอนุสญัญาวา่ดว้ยผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2494 โดยเฉพาะอยา่งยิง่  
Decree No. 36831-G on the Regulation of Refugees หา้มการควบคุมตวัเด็กทุกกรณี ไม่วา่จะเป็นเด็กท่ีเดินทางมาโดยล าพงั
หรือมีผูติ้ดตามมาดว้ย26 

มาตรา 47 ของพระราชก าหนด ระบุดงัน้ี  
ไม่วา่ในพฤติการณ์ใด ผูเ้ยาวจ์ะตอ้งไม่ถูกควบคุมตวั ไม่วา่จะเป็นผูเ้ยาวท่ี์เดินทางมาพร้อมกบัผูใ้หญ่ เดินทางมา

โดยล าพงั หรือถูกแยกจากครอบครัว27 
 
โครเอเชีย  

ในโครเอเชีย กฎหมายฉบบัเดียวท่ีอนุญาตใหมี้การควบคุมตวัผูเ้ยาว ์ กล่าวถึงการควบคุมตวัผูเ้ยาวซ่ึ์งถูกศาลตดัสิน
วา่มีความผิดทางอาญา จึงถือวา่ไม่มีขอ้บทตามกฎหมายท่ีอนุญาตใหมี้การควบคุมตวัผูเ้ยาวด์ว้ยเหตุผลเก่ียวกบัสถานะการ
เขา้เมือง 
 
 
 

                                                           
26  Centre for Gender & Refugee Studies (2014) Review of Gender, Child, and LGBTI Asylum Guidelines and Case Law in Foreign Jurisdictions: A 
Resource for U.S. Attorneys. San Francisco: University of California. Accessed 5 May 2017 at www.refworld.org/pdfid/54fd6f204.pdf 
27  Unofficial translation. Reglamento de Personas Refugiadas, 209 La Gaceta Nº 36831-G (Sept. 28, 2011) (Costa Rica) at 
Article 47. Available at: www.refworld.org/docid/4fffe64d2.htm 



เอกวาดอร์  
ในเดือนมกราคม 2560 รัฐบาลเอกวาดอร์ใหค้วามเห็นชอบต่อกฎหมายวา่ดว้ยการเดินทางของมนุษย ์ (Human 

Mobility Law) ฉบบัใหม่ ซ่ึงหา้มการควบคุมตวัผูอ้พยพท่ีเป็นเด็กโดยตรง28 กฎหมายน้ียงัก าหนดใหมี้การคุม้ครองสิทธิท่ีจะ
มีอิสรภาพส่วนบุคคลส าหรับพอ่แม่หรือผูดู้แลเด็ก ใหมี้การใชม้าตรการท่ีเป็นทางเลือกส าหรับครอบครัว หากเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของเด็กและการรักษาความเป็นเอกภาพของครอบครัว 

มาตรา 2 ของกฎหมายน้ี ระบุวา่ 
…ไม่วา่ในพฤติการณ์ใด ไม่อนุญาตใหมี้การควบคุมตวัเด็กดว้ยเหตุผลเก่ียวกบัการละเมิดกฎหมายคนเขา้เมือง หาก

จ าเป็นตอ้งใหค้รอบครัวอยูด่ว้ยกนัเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก พนัธกรณีท่ีจะตอ้งคุม้ครองเสรีภาพส่วนบุคคล ควร
ครอบคลุมถึงผูซ่ึ้งเป็นพอ่แม่หรือผูดู้แลเด็กดว้ย29 
 
ไอร์แลนด์  

พระราชบญัญติัคนเขา้เมืองพ.ศ.2542 ของไอร์แลนด ์ ก าหนดเหตผุลเพ่ือการควบคุมตวัและการส่งตวัผูท่ี้ไม่ใช่คน
ชาติออกไปนอกประเทศ มาตรา 5(4)(a) ของพระราชบญัญติัน้ี ก าหนดไม่ใหมี้การควบคุมตวัเด็กในสามกรณี ไดแ้ก่   

[การควบคุมตวัระหวา่งรอการเนรเทศ] ตอ้งไม่น ามาใชก้บับุคคลซ่ึงมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี30 
นอกจากนั้น พระราชบญัญติัคุม้ครองระหวา่งประเทศ (International Protection Act) พ.ศ.2558 ของไอร์แลนด ์ยงั

ก าหนดเหตุผลท่ีอาจมีการควบคุมตวัผูย้ืน่ขอสิทธิท่ีจะมีท่ีล้ีภยั อยา่งไรก็ดี เด็กไดรั้บการยกเวน้จากขอ้บทน้ี โดยเฉพาะใน 
Part 3, Section 20 Subsection (6) ของพระราชบญัญติัน้ี ก าหนดวา่  

[การควบคุมตวัผูย้ืน่ขอสิทธิท่ีจะมีท่ีล้ีภยั] ตอ้งไม่น ามาใชก้บับุคคลซ่ึงมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี31 
 
เมก็ซิโก  

ในเดือนธนัวาคม 2558 รัฐบาลเมก็ซิโกประกาศใชก้ฎกระทรวงเพื่อบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัสิทธิเด็ก ซ่ึงหา้มการ
ควบคุมตวัผูอ้พยพท่ีเป็นเด็กและวยัรุ่น32 กฎกระทรวงดงักล่าวก าหนดใหรั้ฐบาลตอ้งน ามาตรการมาปฏิบติั เพ่ือป้องกนัไม่ให้
เด็กถูกควบคุมตวัตามกระบวนการคนเขา้เมือง รวมทั้งผูท่ี้เดินทางมาพร้อมกบัพอ่แม่หรือผูดู้แล กฎกระทรวงน้ีเพ่ิมการ
คุม้ครองมากข้ึนเม่ือเทียบกบัพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2554 ซ่ึงมีเพียงขอ้หา้มต่อการควบคุมตวัเด็กท่ีเดินทางโดย
ล าพงั33 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้ 111 ของกฎกระทรวงเก่ียวกบัพระราชบญัญติัสิทธิเด็กแห่งชาติ ก าหนดวา่  
…ไม่วา่ในพฤติการณ์ใด ผูอ้พยพท่ีเป็นเด็กหรือวยัรุ่น ไม่วา่จะเดินทางมาพร้อมกบัผูใ้หญ่หรือไม่ก็ตาม ตอ้งไม่ถูก

ลิดรอนเสรีภาพในสถานกกัตวัคนเขา้เมืองใดๆ หรือในศูนยค์วบคุมตวัผูอ้พยพใดๆ34 

                                                           
28 Ley Orgánica de Movilidad Humana Ecuador, Suplemento – Registro Oficial Nº 938. Accessed at: www.refworld.org/pdfid/58a41f864.pdf 
29 Unofficial translation. Ley Orgánica de Movilidad Humana Ecuador op cit. 
30 Immigration Act, 1999 (Ireland). Available at: www.irishstatutebook.ie/eli/1999/act/22/enacted/en/html 
31 International Protection Act 2015 (Ireland). Available at: www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/html 
32  International Detention Coalition (2015) Mexico includes non-detention of migrant children in regulations for new child rights law. 5 December 2015. 
Available at: idcoalition.org/news/mexico-regulations-for-new-child-rights-law/ 
33  IDC 2015 Mexico includes non-detention of migrant children op cit. 
34  Unofficial translation Reglamento de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescents (Mexico) 02/12/2015. Available at: 
www.dof.gob.mx/nota_detalle.  php?codigo=5418303&fecha=02/12/2015 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle


  อาจตอ้งมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมตวัผูเ้ขา้เมือง เพ่ือประกนัวา่มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิเด็กของเมก็ซิโก  
 
ปานามา  

Decree Law No.3 (ฉบบัวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2548) หา้มไม่ใหท้างการควบคุมตวัเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีในศูนยค์วบคุม
ตวัผูเ้ขา้เมือง มาตรา 93 ของพระราชก าหนดน้ีระบุวา่ ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองอาจบริหารศูนยก์กัตวัเหล่าน้ีเพ่ือควบคุมตวั
พลเมืองต่างชาติท่ีละเมิดกฎหมายคนเขา้เมือง แตใ่นส่วนของผูท่ี้อาจถูกควบคุมตวัในสถานท่ีเหล่าน้ี มาตรา 93 ก าหนดวา่  

เฉพาะบุคคลท่ีมีอายมุากกวา่ 18 ปีจึงอาจถูกควบคุมตวัท่ี [ศูนยก์กัตวัผูเ้ขา้เมือง] น้ีได้35 
ผูเ้ยาวจ์ะถูกส่งตวัใหอ้ยูใ่ตก้ารคุม้ครองของกระทรวงพฒันาสงัคม และจะมีการติดต่อตวัแทนการทูตหรือสถาน

กงสุลท่ีเก่ียวขอ้ง  
  
VII. ข้อห้ามเกีย่วกบัเดก็เลก็ 

อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กนิยามวา่เด็กหมายถึงมนุษยใ์ดๆ ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ตวัอยา่งท่ียกมาตอนตน้ สะทอ้นถึง
เกณฑอ์ายตุามกฎหมายท่ีหา้มการควบคุมตวัผูอ้พยพท่ีเป็นเด็ก เน้ือหาในส่วนน้ีจะเป็นตวัอยา่งของกฎหมายซ่ึงหา้มการ
ควบคุมตวัเด็กกลุ่มท่ีอายนุอ้ยกวา่น้ี 
 
จนี  

ในปี 2555 สาธารณรัฐประชาชนจีนไดอ้อกพระราชบญัญติับริหารการเดินทางเขา้ออกประเทศ (Exit and Entry 
Administration Law) ฉบบัใหม่36 โดยมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนกรกฎาคม 2556 การควบคุมตวัพลเมืองต่างชาติสามารถกระท า
ไดต้ามกฎหมายน้ี โดยมีขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 61 ดงัต่อไปน้ี  

…การควบคุมตวัเพ่ือการสอบสวนไม่มีผลบงัคบัใชต้่อพลเมืองท่ีเป็นต่างชาติ...ซ่ึงมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีหรือมีอายกุวา่ 
70 ปี  

มาตราดงักล่าวยงัก าหนดเง่ือนไขท่ีอาจน ามาใชก้บับุคคลเป็นเวลาไม่เกิน 60 วนั อยา่งไรก็ตามไม่เป็นท่ีชดัเจนใน
ขณะน้ีวา่ มีการปฏิบติัตามกฎหมายน้ีอยา่งไร  
 
สวติเซอร์แลนด์  

Swiss Federal Act on Foreign Nationals ท่ีออกมาเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2548 หา้มไม่ใหค้วบคุมตวัเดก็อายนุอ้ยกวา่ 
15 ปีในฐานะผูอ้พยพ  

มาตรา 80(4) ของพระราชบญัญติัน้ีก าหนดวา่ 
…ไม่วา่ในพฤติการณ์ใด ไม่อนุญาตใหมี้การออกค าสัง่เพ่ือควบคุมตวับุคคลระหวา่งรอการส่งออกนอกประเทศ การควบคุม
ตวัระหวา่งรอการเนรเทศ หรือการบงัคบัควบคุมตวัใดๆ กรณีท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นเด็ก หรือผูมี้อายยุงัไม่ถึง 15 ปี37 
 

                                                           
35 Unofficial translation. República de Panamá Órgano Ejecutivo Decreto Ley No. 3 (de 22 de febrero de 2008). Available at 
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6077.pdf?view=1 
36 Exit and Entry Administration Law of the People’s Republic of China, accessed 12/4/16 www.mps.gov.cn/n16/n84147/n84196/3837042.htm 
37 142.20 Federal Act on Foreign Nationals of 16 December 2005. Accessed at: www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/20020232/index.htm 



ออสเตรีย  
ในปี 2548 ออสเตรียออกกฎหมายหา้มการควบคุมตวัผูเ้ยาวท่ี์อายตุ  ่ากวา่ 14 ปี Section 8, Article 76(1a) ของ

พระราชบญัญติัการตรวจบุคคลตา่งดา้ว ก าหนดวา่  
ตอ้งไม่มีการควบคุมตวัผูเ้ยาวร์ะหวา่งรอการเนรเทศ38 
ไม่มีการอา้งถึงการก าหนดอายขุองผูเ้ยาวใ์นพระราชบญัญติัการตรวจบุคคลต่างดา้วน้ี แต่มีการก าหนดไวต้าม 

Section 1 ของพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงระบุวา่ ผูเ้ยาว ์หมายถึงเด็กท่ีอายยุงัไม่ถึง 14 ปี39 
 
ลตัเวยี  

ลตัเวยีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัคนเขา้เมืองเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 โดยมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกนัยายนปี
เดียวกนั กฎหมายคนเขา้เมืองฉบบัน้ีก าหนดใหมี้เหตุผลเพ่ือการควบคุมตวัเก่ียวกบัการเขา้และออกนอกประเทศ40 อยา่งไรก็
ดี การควบคุมตวัผูเ้ยาวท่ี์อายตุ  ่ากวา่ 14 ปีไม่อาจกระท าไดต้ามขอ้บทเหล่าน้ี 

โดยเฉพาะ Section 51(1) ก าหนดวา่  
…เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีด่านพรมแดน มีสิทธิควบคุมตวัพลเมืองต่างชาติ ยกเวน้พลเมืองต่างชาติท่ีเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งอายไุม่

ถึง 14 ปี41 
 
ไต้หวนั  

พระราชบญัญติัคนเขา้เมืองของไตห้วนั42 ไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมอยา่งมากเม่ือปี 2558 หลงัมีค าตดัสินของศาลเม่ือ
ปี 2556 ซ่ึงเป็นการวนิิจฉยัวา่มาตรา 38 ของพระราชบญัญติัคนเขา้เมืองไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ43 ส่งผลใหมี้การแกไ้ขเน้ือหา
ของมาตรา 38(1) โดยใหช้ะลอการควบคุมตวับุคคลต่างดา้ว ดว้ยเง่ือนไขหลายประการดว้ยกนั โดยหน่ึงในเง่ือนไขเหล่านั้น
คือกรณีท่ีเป็น “เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี”44 
 
VIII. ข้อห้ามเกีย่วกบัเดก็ทีเ่ดนิทางมาโดยล าพงัหรือถูกแยกตวัจากครอบครัว 

หลายประเทศหา้มเฉพาะการควบคุมตวัผูอ้พยพท่ีเป็นเด็ก ซ่ึงเดินทางมาโดยล าพงั หรือถูกแยกจากครอบครัว  
 
ฮังการี  

Hungary’s Act LXXX พ.ศ. 2550 วา่ดว้ยการใหท่ี้พกัพิง หา้มการควบคุมตวัผูเ้ยาวท่ี์เดินทางโดยล าพงั 

                                                           
38  Unofficial translation Federal Act on the Exercise of Aliens’ Police, the Issue of Documents for Aliens and the Granting of Entry Permits (2005 Aliens’ 
Police Act – Fremdenpolizeigesetz 2005) www.refworld.org/pdfid/46adc4932.pdf; Section 8 amendment at: Bundesrecht konsolidiert: Gesamte 
Rechtsvorschrift für Fremdenpolizeigesetz 2005, www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung. wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004441 
39 Unofficial translation Juvenile Court Act 1988 (Jugendgerichtsgesetz) (Austria). Available at: 
www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00148/fname_455537.pdf 
40  We note Austria’s 2015 Asylum Law also provides for the detention of asylum seekers on a number of grounds (such as establishment of identity), and 
the law does not exempt children from this form of detention. Available at: likumi.lv/ta/id/278986-patveruma-likums 
41  Unofficial translation Section 51. (1) Immigration Law (Latvia), (Imigrācijas likums) likumi.lv/doc.php?id=68522 
42  Formally known as the Taiwan Province of China 
43  International Detention Coalition (2015) Children & Pregnant Women No Longer Detained in Taiwan. 9 February 2015. Available at 
www.idcoalition.org/news/new-limitsdetention-taiwan/ 
44 Section 38(1) Immigration Act January 23, 2015 Republic of China (Taiwan). Available at: ww.moi.gov.tw/english/english_law/law_detail.aspx?sn=332 

http://www.refworld.org/pdfid/46adc4932.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung
http://www.parlament/


Section 31/B (2) ก าหนดวา่  
อาจมีค าสัง่ใหค้วบคุมตวัผูอ้พยพได ้ เฉพาะกรณีผูเ้ยาวซ่ึ์งเดินทางมาโดยล าพงัและลงทะเบียนเพ่ือขอสถานะผูล้ี้

ภยั45 
นอกจากนั้น Section 31/A 8(c) ของพระราชบญัญติัน้ียงัก าหนดวา่  
…[การควบคุมตวัผูอ้พยพ] ตอ้งยติุลงโดยไม่ล่าชา้ หาก....พิสูจน์ไดว้า่ผูถู้กควบคุมตวัเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งเดินทางมาโดย

ล าพงัและลงทะเบียนเพ่ือขอสถานะผูล้ี้ภยั46 
นอกจากนั้น Section 56 (2) ของ Third Country Nationals Act ก าหนดวา่  
…ไม่อนุญาตใหมี้การออกค าสัง่ควบคุมตวัพลเมืองของประเทศท่ีสามซ่ึงเป็นผูเ้ยาว์47 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขต่างหากเก่ียวกบัครอบครัวท่ีมีผูเ้ยาว ์ กฎหมาย Third Country Nationals Act ก าหนดให้

ทางการสามารถน าตวัผูเ้ยาวท่ี์เดินทางโดยล าพงัไปไวใ้นสถานท่ีพกัพิง แทนท่ีจะควบคุมตวัเอาไว้48 
บทคุม้ครองเหล่าน้ีดูเหมือนจะอ่อนแอลงหลงัมีการเสนอกฎหมายใหม่ต่อรัฐสภาฮงัการี ซ่ึงมุ่งใหมี้การควบคุมตวั

ผูเ้ยาวซ่ึ์งเดินทางมาโดยล าพงัและลงทะเบียนเพ่ือขอสถานะผูล้ี้ภยั และมีอายมุากกวา่ 14 ปี49 
 
อสิราเอล 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 3 ของพระราชบญัญติัป้องกนัการแทรกซึม (Prevention of Infiltration Law)50 ไดก้ าหนด
เหตผุลหลายประการ เพื่อใหป้ล่อยตวัจากการควบคุมตวัเม่ือเดินทางมาถึงด่านพรมแดน รวมทั้ง  

1. เม่ือค านึงถึงอายขุองผูแ้ทรกซึมหรือสภาพร่างกายของบุคคลนั้น โดยการควบคุมตวับุคคลดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบดา้นลบต่อสุขภาพของเขา และไม่มีวธีิการอ่ืนท่ีจะป้องกนัผลกระทบดงักล่าว  

2. เม่ือมีเหตุผลดา้นมนุษยธรรมท่ีพิเศษส าหรับผูท่ี้กล่าวถึงในยอ่หนา้ (1) ซ่ึงสนบัสนุนใหมี้การปล่อยตวัผูแ้ทรกซึม
โดยมีหลกัประกนั รวมทั้งในกรณีท่ีการควบคุมตวัเช่นนั้น จะเป็นเหตุใหผู้เ้ยาวไ์ม่มีผูใ้หญ่ติดตามมาดว้ย  

3. ผูแ้ทรกซึมเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งไม่ไดเ้ดินทางมากบัครอบครัวหรือผูดู้แล51 
ศาลปกครองมีค าวนิิจฉยัเม่ือเดือนเมษายน 2556 วา่ “เหตผุลดา้นมนุษยธรรมท่ีพิเศษ” มีผลครอบคลุมถึงเด็กท่ีมีพอ่

แม่หรือผูป้กครองติดตามมาดว้ย ส่งผลใหห้ลงัจากนั้นมา เด็กทุกคนไดรั้บการปล่อยตวัจากการควบคุมตวัเม่ือเดินทางมาถึง
ด่านพรมแดน52 

                                                           
45  Unofficial translation Act LXXX of 2007 on Asylum (Hungary). Available at: www.refworld.org/docid/4979cc072.html 
46 Unofficial translation Act LXXX of 2007 on Asylum op cit. 
47  Unofficial translation Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals (Hungary). Available at: 
www.refworld.org/pdfid/4979cae12.pdf 
48  Unofficial translation Section 62(1)b, Act II of 2007 op cit. 
49  International Detention Coalition (2017) Hungary to detain asylum seekers – including children. 14 March 2017. Available at: 
idcoalition.org/es/news/hungary-to-detain-asylum-seekersincluding-children/ 
50 The Israel law refers to undocumented migrants, including asylum seekers and refugees, as ‘infiltrators’. 
51 Unofficial translation. Amendment 3 Prevention of Infiltration (Offences and Jurisdiction) Law Israel, 5714-1954 
52 UNHCR (2016) Progress report. Progress Report Mid-2016: 
Beyond Detention: A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-seekers and refugees – 2014-2019. Geneva: UNHCR. pp. 51-
52. Available at: www.unhcr.org/protection/detention/57b579e47/unhcr-global-strategybeyond-detention-progress-report.html 



นอกจากนั้น การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 5 ของพระราชบญัญติัป้องกนัการแทรกซึม ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนธนัวาคม 
2557 คุม้ครองเด็กทุกคน ทั้งท่ีเดินทางมาโดยล าพงัและท่ีถูกแยกจากครอบครัว ไม่ใหต้อ้งถูกบงัคบัใหต้อ้งอยูใ่นสถานกกัตวั
ผูแ้สวงหาท่ีล้ีภยั (Holot)53 

เด็กท่ีเดินทางมาพร้อมกบัแม่และ/หรือครอบครัว ยงัคงเส่ียงจะถูกควบคุมตวั ระหวา่งรอการเนรเทศตามกฎหมายน้ี  
 
อติาล ี

Legislative Decree no.25/2008 ของอิตาลี หา้มอยา่งชดัเจนไม่ใหค้วบคุมตวัผูเ้ยาวท่ี์เดินทางโดยล าพงั สอดคลอ้ง
กบักฎหมายระหวา่ประเทศและกฎหมายสหภาพยโุรป โดยมาตรา 20 และ 21 ของกฎหมายน้ี ก าหนดเง่ือนไขท่ีอาจมีการ
ควบคุมตวัผูแ้สวงหาท่ีพกัพิงได ้มาตรา 26(6) ระบุวา่ 

ไม่วา่ในพฤติการณ์ใด หา้มไม่ใหน้ าตวัผูเ้ยาวท่ี์เดินทางโดยล าพงัไปไวใ้นสถานท่ีควบคุมตวัตามมาตรา 20 และ 
2154 

การคุม้ครองผูเ้ยาวท่ี์เดินทางโดยล าพงั ไดรั้บการหนุนเสริมมากข้ึนเม่ือเดือนมีนาคม 2560 หลงัจากมีการออก 
(Zampa) law Provision of Protection Measures55 โดยกฎหมายน้ีก าหนดเป็นแนวทางในอิตาลีเพ่ือแกปั้ญหาผูเ้ยาวท่ี์เดินทาง
โดยล าพงั โดยผา่นมาตรการอยา่งเช่น ระบบการรับรองบุคคลแห่งชาติท่ีมีโครงสร้าง  
 
โปแลนด์ 

Polish Act เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 วา่ดว้ยพลเมืองต่างชาติ ระบุวา่ไม่อนุญาตใหมี้การควบคุมตวัผูเ้ยาวท่ี์เดินทาง
โดยล าพงัในฐานะผูอ้พยพ  

มาตรา 88a(1) ก าหนดวา่ อาจมีการควบคุมตวักบัพลเมืองต่างชาติ เม่ือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารพกั
พิงในศูนยก์กัตวั อยา่งไรก็ดี Section 3 ก าหนดวา่  

ขอ้บทในยอ่หนา้ 1 จะไม่มีผลบงัคบัใชก้บัผูเ้ยาวท่ี์เดินทางโดยล าพงั56 
นอกจากนั้น มาตรา 397 ก าหนดวา่ ผูเ้ยาวท่ี์อายตุ  ่ากวา่ 15 ปีไม่อาจถูกควบคุมตวัในศูนยก์กัตวัได ้ 

 
สเปน  

ผูเ้ยาวท่ี์เดินทางโดยล าพงัไม่อาจถูกควบคุมตวัตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมืองของสเปน พระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญ Spain’s Organic Law 4/2000 วนัท่ี 11 มกราคม เก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองต่างชาติซ่ึงอาศยัอยูใ่น
สเปนและการปรับตวัเขา้กบัสงัคม ซ่ึงไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมเม่ือปี 2554 ใหค้วามคุม้ครองกบัผูเ้ยาวท่ี์เดินทางโดยล าพงั โดย
ใหส่้งตวัใหอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแลของหน่วยงานคุม้ครองเด็ก  

มาตรา 62(3) ก าหนดวา่  

                                                           
53  Holot is a semi-open facility in the Negev desert used for persons who cannot be returned to their country of origin. The IDC argues this is a form of de 
facto detention due to the remote location of the facility and the effective confinement resulting from regular head counts. 
54  Unofficial translation Legislative Decree no. 25 /2008 ((Italy). Available at: www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08025dl.htm 
55  International Detention Coalition (2017) New Italian law protects unaccompanied migrant and refugee children. Available at: idcoalition.org/news/italy-
child-detention-lawchange/ 
56 Act of 12 December 2013 on Foreigners (Republic of Poland). Available at: ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/act_on_foreigners_en_0.pdf 



ผูเ้ยาวซ่ึ์งมีลกัษณะเขา้กบัเง่ือนไขท่ีก าหนด อาจถูกส่งตวัเพ่ือเขา้รับการคุม้ครองของหน่วยงานคุม้ครองผูเ้ยาวท่ี์มี
อ านาจ57 
 
IX. ข้อห้ามเกีย่วกบัเดก็ทีแ่สวงหาการคุ้มครองระหว่างประเทศ 

บางประเทศหา้มการควบคุมตวัเดก็ซ่ึงขอรับความคุม้ครองระหวา่งประเทศ อยา่งเช่น เด็กท่ีขอรับสถานะผูล้ี้ภยั ผู ้
แสวงหาท่ีล้ีภยัหมายถึงบุคคลจากประเทศท่ีสามหรือผูไ้ร้รัฐ ซ่ึงไดร้้องขอความคุม้ครองระหวา่งประเทศ และอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา  
 
ไซปรัส  

มาตรา 9ΣΤ(1) ของพระราชบญัญติัผูล้ี้ภยั (Refugee Law) (6(I)/2000) ของสาธารณรัฐไซปรัส หา้มการควบคุมตวั
ผูเ้ยาวท่ี์อยูร่ะหวา่งการขอสถานะผูล้ี้ภยั58 

แมว้า่กฎหมายของไซปรัสยงัคงอนุญาตใหค้วบคุมตวัเด็ก โดยมีมาตรการเพ่ือการควบคุมตวัเป็นการเฉพาะ 
(ส าหรับผูท่ี้อยูร่ะหวา่งการถูกส่งตวัออกนอกประเทศ) นบัแต่ปี 2557 รัฐบาลก าหนดเป็นนโยบายท่ีจะไม่ควบคุมตวัเด็กดว้ย
เหตผุลเก่ียวกบัการอพยพทุกประการ และยงัคงมีการปฏิบติัตามนั้น59 
 
นิคารากวั 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูล้ี้ภยั (Refugee Protection Law) พ.ศ.2551 หา้มไม่ใหค้วบคุมตวัผูแ้สวงหาท่ีล้ีภยัท่ีมีความ
ตอ้งการเป็นพิเศษ รวมทั้งเดก็ท่ีเดินทางโดยล าพงัและท่ีถูกแยกจากครอบครัว60 โดยจะมีการส่งตวัเด็กดงักล่าวไปยงั
หน่วยงานใหค้วามช่วยเหลือและความสนบัสนุน61 

มาตรา 10 ของกฎหมายน้ีระบุวา่  
…ผูแ้สวงหาท่ีล้ีภยัซ่ึงมีความตอ้งการเป็นพิเศษ อยา่งเช่น .... เด็กท่ีเดินทางมาโดยล าพงัหรือถูกแยกจากครอบครัว 

… ไม่อาจถูกควบคุมตวัได ้และตอ้งไดรั้บการส่งตวัโดยทนัทีไปยงัหน่วยงานซ่ึงใหค้วามสนบัสนุนท่ีจ าเป็นได้62 
บทคุม้ครองไม่ใหถู้กควบคุมตวัเช่นนั้น ไดรั้บการหนุนเสริมจากมาตรา 219 ของพระราชบญัญติัการยา้ยถ่ินและ

พลเมืองต่างชาติ (Migration and Foreigners Law) พ.ศ.2551 ซ่ึงระบุวา่ 
…ผูล้ี้ภยัและผูข้อสถานะผูล้ี้ภยั (ผูแ้สวงหาท่ีล้ีภยั) ไดรั้บการยกเวน้จากการปฏิบติัตามขอ้บทวา่ดว้ยการส่งตวัออก

นอกประเทศหรือการเนรเทศ การจบักมุเน่ืองจากการเขา้เมืองหรือการอยูอ่าศยัอยา่งไม่ปรกติ และการส่งตวัเป็นผูร้้ายขา้ม
แดน ทั้งน้ีตามท่ีก าหนดไวใ้น Law No. 655 “Refugee Protection Act”63 

                                                           
57  Organic Law 8/2000 of 22 December (Spain). Available at:www.refworld.org/pdfid/402237554.pdf 
58  Unofficial translation Article 9ΣΤ(1) of the Refugee Law (6(I)/2000) of the Republic of Cyprus. Available (Greek language only) 
www.cylaw.org/nomoi/enop/nonind/2000_1_6/full.html 
59  Personal communication, 24 March 2017. On file with Robyn Sampson. 
60 Nicaragua: Ley No. 655 de 2008, Ley de Protección a Refugiados [Nicaragua], 3 June 2008. Available at: www.refworld.org/docid/4884470a2.html 
61  UNHCR (2015) Options Paper 1: Options for governments on care arrangements and alternatives to detention for children and families. Available at 
www.refworld.org/docid/5523e8d94.html 
62  Unofficial translation. Article 10. Nicaragua: Law No. 655. 2008, Ley de Protección a Refugiados. 3 June 2008. Available at: 
www.refworld.org/docid/4884470a2.html 
63 Unofficial translation. Ley general de Migración y Extranjería  [Nicaragua], Ley Nº 671 de 2011, Available at: www.refworld.org/docid/4e268f912.html 



ตุรก ี
ในปี 2557 ตุรกีไดอ้อกกฎหมายหา้มการควบคุมตวัผูเ้ยาวท่ี์เดินทางโดยล าพงั ซ่ึงไดแ้สวงหาความคุม้ครองระหวา่ง

ประเทศ มาตรา 66 ก าหนดวา่  
b) กระทรวงนโยบายครอบครัวและสงัคม จะน าตวัเด็กท่ีเดินทางโดยล าพงัไปไวใ้นการดูแลของ

หน่วยงานท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไ้ดรั้บการดูแลจากญาติผูใ้หญ่ หรือครอบครัวอุปถมัภ ์ โดยใหค้  านึงถึงความเห็นของ
เด็กท่ีเดินทางมาโดยล าพงัดว้ย  

c) เด็กอายมุากกวา่ 16 ปี อาจถูกน าตวัไปไวใ้นศูนยรั์บรองและใหท่ี้พกัพิง หากมีสภาพท่ีเหมาะสมและ
สามารถท าได ้ 

ç) ผูท่ี้เป็นพ่ีนอ้งกนัจะถูกจดัใหพ้กัอยูใ่นท่ีเดียวกนัหากเป็นไปได ้ โดยค านึงถึงประโยชนข์องเด็ก อายุ
ของเด็ก และวฒิุภาวะของเด็ก โดยจะไม่ส่งตวัเด็กเหล่าน้ีไปยงัสถานท่ีอ่ืน เวน้แต่มีเหตจุ าเป็น [ตามเหตุผลท่ีมีอยู]่64 

  
X. สรุป  

กรอบกฎหมายในประเทศมีบทบาทส าคญัเพื่อคุม้ครองเด็กจากการควบคุมตวัโดยพลการ กรอบกฎหมายใน
ประเทศท่ีเขม้แขง็จะช่วยประกนัใหเ้ด็กไม่ถูกควบคุมตวัดว้ยเหตผุลเก่ียวกบัสถานะการเขา้เมืองของตนเองหรือของพอ่แม่ 
และช่วยส่งเสริมการพฒันาและการขยายแม่แบบการดูแลท่ีเป็นทางเลือกอยา่งอ่ืน เพ่ือการคุม้ครองและสนบัสนุนเด็ก  

ตวัอยา่งในเอกสารน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่รัฐมีทางเลือกหลายประการ ท่ีจะก าหนดกฎหมายในประเทศใหคุ้ม้ครอง
อิสรภาพเช่นน้ี ทั้งน้ีรวมถึงกฎหมายซ่ึง  

- ก าหนดใหท้างการสามารถควบคุมตวับุคคลไดเ้ม่ือมีอายมุากกวา่ 18 ปีเท่านั้น  
- ก าหนดใหมี้ขอ้ยกเวน้ในกฎหมายไม่ใหมี้การควบคุมตวัเด็ก  
- ใหอ้ านาจหนา้ท่ีกบัทางการในการจดัใหเ้ด็กอยูใ่นสถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีอ่อนไหวต่อความรู้สึกของเด็ก ซ่ึงช่วย
คุม้ครองเสรีภาพในการเดินทางของเด็ก 
- อนุญาตใหมี้การควบคุมตวัผูเ้ยาวไ์ดเ้ฉพาะผูซ่ึ้งกระท าการขดัต่อกฎหมาย  
โปรดสงัเกตดว้ยวา่ กฎหมายเหล่าน้ีมีความเขม้แขง็เช่นเดียวกบัการบงัคบัใช ้ กรอบกฎหมายตามท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 

อาจไม่ประกนัวา่หน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองจะสามารถ หรือสนใจท่ีจะด าเนินการใหค้วามคุม้ครองในทุกกรณี  
ทั้งยงัโปรดสงัเกตดว้ยวา่ ในทางปฏิบติัแลว้ หลายประเทศไม่ควบคุมตวัเด็ก แมว้า่จะไม่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย

เช่นนั้น ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงมีหลายประเทศท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงในรายงานน้ีซ่ึงถือวา่เป็นผูน้ าในเร่ืองน้ี65 
การน าบทคุม้ครองเหล่าน้ีมาผนวกเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบติัในประเทศ เป็นภารกิจ

เร่งด่วน  
โดยควรมีการด าเนินงานทุกขั้นตอนเพ่ือประกนัวา่เด็กจะไม่ไดรั้บอนัตรายท่ีไม่จ าเป็นจากการควบคุมตวั เด็กซ่ึง

เดินทางขา้มพรมแดน ถึงท่ีสุดแลว้ ก็ยงัเป็นเด็ก และควรไดรั้บการคุม้ครองเฉกเช่นกบัเด็กทัว่ไป ทั้งรัฐบาลและภาคประชา
สงัคมมีความรับผดิชอบท่ีจะตอ้งจดัท าและสนบัสนุนทางเลือกนอกจากการควบคุมตวั และแนวทางการรับรองเด็กเหล่าน้ี
แบบต่าง ๆ การก าหนดใหก้ฎหมาย นโยบาย และการปฏิบติัในประเทศมีขอ้บทเพ่ือคุม้ครองเช่นน้ี เป็นภารกิจเร่งด่วน 

  
 

                                                           
64 Law on Foreigners and International Protection Law No. 6458 (Turkey). Available at: www.refworld.org/docid/5167fbb20.html 
65 A separate briefing paper is currently being drafted that will detail these good practice examples 
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