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Press Statement (correction) 
Thailand has failed to act in compliance with its own extradition law: A breach of 

domestic law and fundamental human rights principle and an inhuman and degrading act 
 

The government led by Gen. Prayuth Chan-ocha, Prime Minister, has deported Uighur refugee 
including 173 women and children to Turkey on 29 June 2015 and another group of Uighur 
refugee, mostly men to China on 9 July. The deportations were conducted forcibly and without 
prior notice. Later, the Thai Ministry of Foreign Affairs in its statement claimed that the 
deportations have resulted from a request by the Chinese government since these people might 
have been involved with the commission of illegal acts in China. 

 
The Cross Cultural Foundation (CrCF) deems the forcible deportation of 109 Uighur refugee to 
China not in compliance with Thailand’s Extradition Act B.E. 2551(2008). Any extradition 
conducted not in line with legal procedure is tantamount to a breach of domestic law. The 
procedures require judicial intervention, diplomatic legal procedure and the role of the Office of 
Attorney General in both countries. 
 
In addition, by sending women and children to Turkey and men to China seems to infringe on 
fundamental human rights principle since it has broken up families of the refugees. Therefore, it 
is also a violation of Article 14(1) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) which 
states that “Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from 
persecution and Article 16 “The family is the natural and fundamental group unit of society and 
is entitled to protection by society and the State”. In addition, Thailand is required to recognize 
the principle of non-refoulement which prohibits sending a person seeking asylum to a 
jurisdiction where he or she is likely to be executed or subject to torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment. 
 
Moreover, during a press interview on 9 July, the PM was quoted as saying toward the end of 
the interview broadcast that “What can we do? If we did not do this, what else could have 



been done? Will you let them breed here until they reproduce three litters of offspring? Damn 
it!” The statement fragrantly reflects an opinion with grossly disrespect on human rights and 
sounds very degrading to a person. 
 
CrCF is concerned that the policy in breach of fundamental human rights principle and the 
disdaining statement of the PM may cause damage to international relations and relations with 
Muslims all over the world. CrCF urges that the government issue an apology to the Uighurs and 
the world community and review its policy relating to the deportation of the Uighurs to China 
since it violates both domestic and international laws. Also, the deportation of the remaining 60 
Uighurs who have still be held in custody in Thailand has to be stopped. These people warrant 
protection from Thai both domestic and international laws. 
 
For more information, please contact Mr. Somchai Hom-laor, CrCF President, 02- 6934939 
 
Pornpen Khongkachonkiet, CrCF Director, 02-6934939 

 
เผยแพร่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 

แถลงการณด์่วน 
รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทย 

ขัดกฎหมายในประเทศ หลักสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานและเป็นการย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 
 

 จากการที่รัฐบาลโดยการน่าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ด่าเนินการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาว
อุยกูร์ โดยการจ่าแนกหญิงและเด็กจ่านวน 173 คนส่งไปยังประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน และส่งผู้ลี้ภัยชาว
อุยกูร์ส่วนใหญ่เป็นชายจ่านวน 109 รายเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมส่งไปยังประเทศจีน โดยการบังคับและไม่มีการแจ้ง
ล่วงหน้า ต่อมามีการแถลงการณ์จากกระทรวงต่างประเทศว่าเป็นรัฐบาลจีนได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยส่งบุคคลกลับ
ประเทศจีน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้อาจมีความเก่ียวข้องกับกากรกระท่าผิดกฎหมายในประเทศจีน   

ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีความเห็น่ว่าการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์จ่านวน 109 คนกลับประเทศจีนเป็น
กระท่าดังกล่าวไม่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งขัดพรบ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551  การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนโดยไม่ได้ด่าเนินการขั้นตอนตามกฎหมายย่อมขัดต่อกฎหมายในประเทศซึ่ งจะต้องมีการด่าเนินการ
ทางศาลในประเทศไทยโดยวิถีทางการทูตของทั้งกระทรวงต่างประเทศและส่านักงานอัยการสูงสุดของทั้งสอง
ประเทศ   

อีกทั้งการส่งกลับหญิงและเด็กไปยังประเทศตุรกีและส่งกลุ่มผู้ชายไปยังประเทศจีนขัดหลักการสิทธิ
มนุษยชนพื้นฐานโดยอาจเป็นการแยกครอบครัวของผู้ลี้ภัยกลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นการขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนข้อ 14 (1)  ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่จะได้อาศัยพ่านั กในประเทศอ่ืนเพ่ือลี้ภัยจากการ
ประหัตประหาร และข้อ 16 (3)  ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิที่จะได้รับความ



คุมครองจากสังคมและรัฐ นอกจากนี้ประเทศไทยต้องยอมรับหลักการไม่ส่งกลับ non- refoulement ที่เป็นการ
ผลักดันให้ผู้ลี้ภัยกลับไปเผชิญภัยประหัตประหารหรือการทรมาน ปฏิบัติหรือลงโทษโดยไร้มนุษยธรรม ย่่ายีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์

ยิ่งไปกว่านั้นการที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่  9  กรกฎาคม ในตอนท้ายของการให้
สัมภาษณ์ที่เผยแพร่ทั้งภาพเสียงโดยทั่วไปว่า "จะท่าอย่างไรถ้าไม่ท่าอย่างนี้จะท่าแบบไหน หรือว่าจะเลี้ยงให้จนชาติ
หนึ่งมีลูกอีก 3 ครอกหรืออย่างไร โธ่!"  ค่าพูดดังกล่าวยังเป็นการแสดงความเห็นที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนและเป็น
การย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีความกังวลว่า นโยบายที่ขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและค่ากล่าว
ของนายกรัฐมนตรีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และต่อประชากรชาวมุสลิมทั่วโลก 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอเรียกร้องให้ รัฐบาลกล่าวค่าขอโทษต่อชาวอุยกูร์และต่อชาวโลกและทบทวนนโยบายการ
ส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์กลับประเทศจีนที่ขัดทั้งกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ   รวมทั้งห้าม
ไม่ให้มีการส่งกลับชาวอุยกูร์จ่านวน 60 คนที่ยังอยู่ในการกักตัวของทางการไทยไปยังประเทศจีน  บุคคลเหล่านี้
ย่อมได้รับการปกป้องคุ้มครองทั้งจากระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด  
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