
รัฐบาลไทยต้องสืบสวนการหายตัวไปของบลิล่ีอย่างเร่งด่วน 
 
คณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากล (ICJ) มลูนิธิผสานวฒันธรรม (CRCF) และสมาคมนกักฎหมาย
สิทธิมนษุยชน (HRLA) เรียกร้องให้รัฐบาลไทยดําเนินการสืบสวนอย่างละเอียดและเป็นกลางของ
การหายตวัไปของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลล่ีซึ่งถกูพบเห็นครัง้สดุท้าย ภายใต้การควบคมุ
ตวัของเจ้าหน้าท่ีอทุยานแห่งชาติแก่งกระจานเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2557 
 
การเรียกร้องครัง้นีเ้กิดขึน้จากการลงพืน้ท่ีร่วมกันท่ีจังหวดัเพชรบุรีซึ่งอยู่ทําตะวนัตกเฉียงใต้ของ
กรุงเทพฯ เพ่ือท่ีจะยืนยนัข้อเท็จจริงท่ีอยูแ่วดล้อมการหายตวัไปของนกัตอ่สู้ เพ่ือสทิธิมนษุยชน 
 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากล มลูนิธิผสานวฒันธรรมและ 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้เดินทางไปท่ีอําเภอแก่งกระจาน โดยเข้าไปตรวจสอบด่าน
ตรวจท่ีบิลล่ีถกูพบเห็นเป็นครัง้สดุท้าย ได้สงัเกตการณ์การทํางานของเจ้าหน้าท่ี ตํารวจในพืน้ท่ี
และสัมภาษณ์พยานหลัก ซึ่งรวมถึงภรรยาของบิลล่ีและนายชัยวัฒน์ ลิม้ลิขิตอักษร หัวหน้า
สํานกังานอทุยานแห่งชาติแกง่กระจาน  
 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2557 นางสาวพิณนภา พฤษาพรรณ ภรรยาของนายบิลล่ีได้ย่ืนคําร้อง 
ต่อศาลจังหวดัเพชรบุรีขอให้ศาลมีคําสัง่เรียกให้ส่งตวัผู้ถูกคุมขงัมาศาล ภายหลงัการไต่สวนคํา
ร้อง ศาลได้ออกหมายเรียกนายชยัวฒัน์ ลิม้ลิขิตอกัษร และเจ้าหน้าท่ีหนึ่งคนให้มาท่ีศาลจงัหวดั
เพชรบรีุในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2557 เพ่ือตอบคําถาม เร่ืองท่ีอยูข่องนายบิลล่ี 
 
“การได้ลงไปพืน้ท่ีจงัหวดันัน้ได้ยืนยนัข้อกงัวลวา่บิลล่ีอาจถกูบงัคบัให้หายตวัไป” นายแซม ซาริฟ่ี 
ผู้อํานวยการภมิูภาคเอเชีย แปซิฟิกกล่าว “หากเป็นกรณีดงักลา่วจริง กรณีนีถื้อเป็นอาชญกรรมท่ี
ร้ายแรงอย่างย่ิงภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ  และรัฐบาลต้องแสดงให้เห็นถงึพนัธสญัญาใน
การระบตุวัผู้ ต้องสงสยัและดําเนินการตามกระบวนการยตุิธรรมตอ่ผู้กระทํา ความผิดดงักลา่ว” 
 
ทางคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล มูลนิธิผสานวฒันธรรม และสมาคมนักกฎหมายสิทธิ
มนษุยชนแนะนําให้รัฐบาลไทย  

 

 ดําเนินการค้นพืน้ท่ีท่ีบิลล่ีถกูพบเห็นครัง้สดุท้ายอย่างละเอียดรอบคอบ 

 ยดึหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด ซึง่รวมถงึภาพจากกล้องทีวีวงจรปิดในพืน้ท่ี 



 เก็บหลักฐานซึ่งเป็นบันทึกการใช้โทรศัพท์ของบิลล่ี เพ่ือนของเขา และเพ่ือนร่วมงาน 
รวมถึงของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท่ีจะระบกุารใช้โทรศพัท์โทรออกในช่วงเวลาวนัเวลาท่ี
เก่ียวข้องและเพ่ือระบกุารเคล่ือนไหวของเขา 

 
ทางคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล มูลนิธิผสานวฒันธรรม และสมาคมนักกฎหมายสิทธิ
มนษุยชน ยงัเรียกร้อง ให้ทางฝ่ายกระบวนการยตุิธรรมไทยวา่ก่อนวนัท่ี 30 เมษายน ท่ีจะมีการไต่
สวนเจ้าหน้าท่ี ทางพยานและญาติของบิลลี่จะได้รับการคุ้มครองและมีการเก็บหลกัฐานทัง้หมด
รวมถงึภาพจากกล้องวงจรปิด และบนัทกึการใช้โทรศพัท์มือถือให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั 
 
ภายหลงัจากการพดูคยุกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องทางคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล มลูนิธิผสาน
วฒันธรรมและ สมาคมนกักฎหมายสิทธิมนษุยชนสามารถ สรุปได้วา่ 

 
เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2557 บิลล่ีได้ออกจากหมู่บ้านป่าเดง็ ท่ีเขาอยู่กบัภรรยาและลกูทัง้ห้าคน 
และเดินทางโดยรถจกัรยานยนต์ฮอนด้าสีเหลืองไปท่ีหมู่บ้านบางกลอยซึง่เป็นท่ีอยู่ของแม่เขา ทัง้สอง
หมุ่บ้านท่ีกลา่วมานัน้อยู่ในอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
 
เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2557 คูส่ามีภรรยาเห็นบลิลี่นัง่อยู่ภายนอกของด่านตรวจเขามะเร็ว กบั
รถจกัรยานยนต์ของเขา บนัทกึของด่านตรวจแสดงให้เห็นวา่ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นเวลา 16.17 น ใน
ตอนบา่ย ดา่นตรวจดงักล่าวตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาติ อยู่บนถนนเพยีงสายเดียวท่ีเชื่อมระหวา่งหมู่บ้าน
บางกลอย กบัอําเภอ แก่งกระจาน ทัง้คูส่ามีภรรยาได้คยุกบับิลลี ่อย่างสัน้ๆ บลิลีบ่อกทัง้สองว่าเขาเพ่ิง
กลบัลงมาจากหมู่บ้านบางกลอย 
 
นายชยัวฒัน์ ลิขิตอกัษร หวัหน้าอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน  บอกกบั ICJ CRCF และ HRLA ว่าได้
ทราบว่ามีคนครอบครองนํา้ผึง้ป่า และนายชยัวฒัน์ได้เดินทางมายงัด่านตรวจมะเร็วท่ีท่ีเขาได้พบบิลล่ี 
เวลาประมาณ 17.00 น. บิลล่ีถกูควบคมุตวัเน่ืองจากครอบครองนํา้ผึง้ป่าห้าขวด พยานได้บอกกบั ICJ 
CRCF และ HRLA ว่าเป็นเร่ืองท่ีผิดปกติ เน่ืองจากสถานการณ์แบบนีเ้จ้าหน้าท่ีมกัจะยึดนํา้ผึง้โดยไม่
ควบคมุตวัผู้ ต้องสงสยั 
 
นายชยัวฒัน์ ลิขิตอกัษร ซึ่งกล่าวว่าเขาไม่เคยรู้จักบิลลี่ ณ ขณะนัน้ เขาตัดสินใจพาบิลล่ีไปท่ีศูนย์
ประสานงานหน่วยลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพื่อไปสอบปากคํา เขาได้สั่งให้ยก
จกัรยานยนต์ของบิลลี่ขึน้หลงั รถกระบะ เขาได้ขบัรถพาบิลลี่ในเส้นทางของศนูย์ประสานงานพร้อมกบั
เจ้าหน้าท่ีทัง้สามนาย บิลล่ีได้นัง่ภายในแคปของรถกระบะ ภายหลงัการสอบถามในยานพาหนะ เขา
ตดัสินใจท่ีจะปลอ่ยตวับิลลี่ เน่ืองจากเขาครอบครองนํา้ผึง้ในปริมาณไม่มาก เขากลา่วว่าประมาณเวลา 



17.30 น. เขาได้หยดุรถระหวา่งทางก่อนแยกบ้านมะคา่ สัง่ให้ยกรถจกัรยานยนต์ของบิลล่ีลงและทิง้บิล
ลี่ไว้ข้างถนนในขณะท่ีฝนตกหนกั น่ีเป็นเวลาครัง้สดุท้ายท่ีมีคนกลา่วอ้างวา่ได้เห็นบิลลี่ 
 
แม้วา่จะมีการพยายามติดตอ่บิลล่ีอย่างมาก เพ่ือนและครอบครัวของบลิลี่ไม่มีใครได้ขา่วจากเขา 
ภายหลงัท่ีมีคนเจอตวัเขา ณ เวลา 16.17 น. วนัท่ี 17 เมษายน ท่ีดา่นตรวจเขามะเร็ว ผู้ใหญ่บ้านบาง
กลอยซึง่ได้นดักบับลิลี่ท่ีบ้านของตนในอําเภอแก่งกระจานในเยน็วนันัน้ได้กลา่วว่า เขาได้รับโทรศพัท์
เวลาประมาณ 18.00 น. จากเจ้าหน้าท่ีวา่บิลลีถ่กูจบั เน่ืองจากครอบครองนํา้ผึง้ ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีคนนัน้
ยงัได้แนะนําผู้ใหญ่บ้านให้ไปท่ีสถานีตํารวจแก่งกระจานเพ่ือประกนัตวับิลล่ี อย่างไรก็ดีเน่ืองจาก ณ 
ขณะนัน้เป็นเวลาค่ําแล้วผู้ใหญ่บ้านจงึไม่ได้ไปท่ีสถานีตํารวจ 
 
เช้าวนัรุ่งขึน้ ผู้ ใหญ่บ้านได้โทรไปท่ีสถานีตํารวจแก่งกระจานเพ่ือท่ีจะถามเร่ืองบิลลี ่แต่ทางสถานีตํารวจ
ได้บอกว่าบิลล่ีไม่ได้อยู่ท่ีนัน่ ในตอนบา่ยผู้ใหญ่บ้านได้เดนิทางไปท่ีสถานีตํารวจซึง่ทางตํารวจได้ปฏิเสธ
วา่บิลลีถ่กูจบัไปท่ีนัน่ เวลาประมาณ 21.00 น. ผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางกลบัไปยงัสถานีตํารวจดงักล่าว
เพ่ือแจ้งความบคุคลหาย  
 

 ภรรยาของบิลลีไ่ด้กล่าววา่บลิลีไ่ม่เคยไปไหนเป็นเวลานานและทัง้คูไ่ม่เคยมีเร่ืองทะเลาะกนั 
 

ก่อนการหายตวัไปอย่างปรากฎชดัของบิลล่ี บิลล่ีได้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแม่
เพรียง เขาทํางานกบัชาวบ้าน กลุ่มชาติพนัธุ์กะเหร่ียงและนกัเคลื่อนไหวในการดําเนินการทาง
กฎหมาย ชาวบ้านย่ืนฟ้องกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และนายชยัวฒัน์ ลิม้ลขิิตอกัษร หวัหน้าอทุยานแห่งชาติ แก่งกระจาน  
 
ชาวบ้านกล่าวหาว่าในปี พ.ศ. 2554 เจ้าหน้าท่ีรัฐได้เผาและทําลายทรัพย์สินและบ้านเรือยของ
ชาวบ้านจํานวน 20 ครอบครัว ท่ีอาศยัในอทุยานแห่งชาติ บิลลี่เป็นผู้ประสานงานท่ีทํางานกบัผู้ ร้อง
ทกุข์และเป็นลา่มในกระบวนการ เขาได้วางแผนท่ีจะย่ืนฎีการ้องทกุข์ต่อในหลวง 
 
มีแหล่งข่าวท่ีสามารถเช่ือได้ว่าบิลล่ีได้มีเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะท่ีถูก
เจ้าหน้าท่ีควบคมุตวั 
 
“ข้อเท็จจริงท่ีว่าบิลลี่นั่นมีส่วนเก่ียวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมายกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นคน
ควบคมุตวัเขานัน้ทําให้นึกถงึส่ิงท่ีน่ากงัวลเหมือนกนักบัการหายตวัไปท่ีสําคญัของ นายสมชาย นี
ละไพจิตร” แซมกล่าวเพ่ิมเติม ในวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2547 นายสมชาย นีละไพจิตร 
ทนายความมสุลิมด้านสิทธิมนษุยชนท่ีสําคญัในประเทศไทย ถกูบงัคบัให้หายตวัไปในกรุงเทพฯ ได้



ไมน่านหลงัจากท่ีได้เร่ิมการดําเนินการทางกฎหมายตอ่เจ้าหน้าท่ีตํารวจซึง่ถกูกลา่วหาวา่ได้ทรมาน
ลกูความของเขา 
 
การหายตวัไปอย่างชดัเจนของบิลล่ีภายหลงัการลอบสงัหารนายทัศน์กมล โอบอ้อม นักต่อสู้ ด้าน
สิทธิมนษุยชน ซึ่งทํางานร่วมกบับิลลี่ เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2554 นายชยัวฒัน์ ลิม้ลิขิต
อกัษร หวัหน้าสํานกังานอทุยานแห่งชาติ แก่งกระจานได้ถกูกล่าวหาว่าได้จ้างวานฆ่านายทศัน์
กมล และคดีนีไ้ด้อยู่ท่ีศาลจงัหวดัเพชรบรีุ แม้ว่าจะมีข้อกล่าวหาดงักล่าวแต่นายชยัวฒัน์หาได้ถกู
ย้ายจากตําแหน่งไม ่
 
ระหวา่งการสืบสวนการหายตวัไปอยา่งชดัเจนของนายบิลล่ี นายชยัวฒัน์ ลิม้ลิขิตอกัษร ควรถกูพกั
งานจากตําแหน่งหน้าท่ี มาตรา 16 ของอนสุญัญาป้องกนับคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดยถกู
บงัคบั ระบวุา่บคุคลท่ีถกูกลา่วหาวา่ได้กระทําการบงัคบับคุคลให้หายสาบสญูความถกูพกังานจาก
ตําแหน่งหน้าท่ีในระหวา่งการสืบสวน 
 
ประเทศไทยตามพันธกรณีระหว่างประเทศทางกฎหมายท่ีไทยได้เป็นภาคอยู่ทัง้กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและอนสุญัญาต่อต้านการทรมานต้องสืบสวน 
ฟ้อง ลงโทษ และเยียวยาชดเชยสําหรับอาชญกรรมการบงัคบัให้หายสาบสญู 
 
ในฐานะท่ีไทยได้ไปลงนามอนสุญัญาป้องกนับคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดยถกูบงัคบั เม่ือ
วนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2555 รัฐบาลไทยได้สง่สญัญาณในการยอมรับความร้ายแรงของอาชญ-
กรรมการบงัคบัให้หายสาบสญูและการผกูมดัในการต่อสู้กบัความผิดดงักลา่ว  
 
อนสุญัญาป้องกนับคุคลทุกคนจากการหายสาบสญูโดยถกูบงัคบัได้รับรองว่าเป็นสิทธิเด็ดขาดว่า
จะไม่ถูกบังคับให้หายตัวไป และวางพันธกรณีว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะกําหนดให้การกระทํา
ดงักล่าวเป็นความผิดทางอาญา และกําหนดโทษท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาถงึความร้ายแรงอยา่ง
ย่ิง 
 
อนสุญัญานิยามการถกูบงัคบัให้หายสาบสญูว่า “การจบักุม การคมุขงั การลกัพาตวั หรือการ
กระทํารูปแบบ อ่ืนๆ ท่ีเป็นการทําให้เสียไปซึ่งเสรีภาพ โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือโดยบคุคลอื่นหรือ
กลุม่บคุคลท่ีกระทําการโดยได้รับอนญุาต การสนบัสนนุ หรือการยินยอมจากรัฐ โดยตามมาซึง่การ



ปฏิเสธท่ีจะยอมรับการทําให้เสียไปซึง่เสรีภาพ หรือการปกปิดชะตากรรมหรือท่ีอยูข่องบคุคลท่ีหาย
ตวัไป โดยการให้บคุคลนัน้อยูภ่ายนอกการคุ้มครองของกฎหมาย” 
 


