ประเทศไทย: “การหายตัวไป” ของบิลลีต่ ้ องเข้ าสู่ กระบวนการสอบสวนคดีพเิ ศษ
คาสั่งศาลอาญาของไทยวันนี้ ที่ยกคารอองการไ่สสวนการควบคุ มโยยมชชอบกรีี นายพอละจี รักจง
เจรช ญ หรื อ “บชลลี่” เนอนใหอเห็นความจาเป็ นที่รัฐบาลไทย่อองใชอกระบวนการสอบสวนคยีพชเศษในกรีี ที่นาย
พอละจี รักจงเจรช ญ หรื อ “บชลลี่ ” อาจถูกบังคับใหอสูญหาย คีะกรรมการนักนช่ชศาส่ร์ สากล (International
Commission of Jurists - ICJ) กลสาว
“คยี ยงั กลสาวควรไยอรับการสอบสวนโยยกรมสอบสวนคยี พชเศษ หรื อ ยีเอสไอ เนื่ องจากมีความ
เป็ นไปไยอวาส เจอาหนอาที่ของรัฐมีสสวนเกี่ยวขอองกับการละเมชยสช ทธช มนุ ษยชนรอายแรงครั้งนี้ ” คชงส์ลีย ์ แอบบ็อ่
(Kingsley Abbott) ที่ปรึ กษากฎหมายระหวสางประเทศ คีะกรรมการนักนช ่ชศาส่ร์ สากลกลสาว “การหาย่ัว
ไปของบชลลี่ ทาใหอเกชยความ่ื่น่ัวอยสางมากในประเทศไทยและนานาประเทศ รัฐบาลไทย่อองแสยงใหอเห็ น
ถึงการปฏชบ่ั ช่ามพันธกรีี และความสามารถที่จะยาเนชนการสอบสวนอยสางรอบยอานและไมสลาเอียง”
ในวันนี้ ศาลจังหวัยเพชรบุรีมีคาสั่งยกคารอองเนื่องจากพชเคราะห์วาส ไมสมีพยานหลักฐานเพียงพอวสาบชล
ลี่ยงั ถูกควบคุม่ัว
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 นางพชีนภา พฤษาพรรี ภรรยาของบชลลี่ไยอยื่นคารออง่สอศาลจังหวัย
เพชรบุรีใหอไ่สสวนความชอบยอวยกฎหมายของการควบคุม่ัว สามีของเธอ ซึ่ งครั้งสุ ยทอายที่มีผพูอ บเห็นบชลลี่
นั้น เขาอยูใส นการควบคุม่ัวของเจอาหนอาที่อุทยานแหสงชา่ชเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557
เมื่ อ
พยาน
ศาลจึ ง ไมส ไยอ่ยั สช น
ประเย็นเรื่ องความชอบยอวยกฎหมายของการควบคุม่ัว
ในการไ่สสวนหกวัน มีพยานใหอถออ ยคาทั้งหมย 12 ปาก รวมทั้งภรรยาของบชลลี่และนายชัยวัฒน์ ลช้ม
ลชขช่อักษร อยี ่หัวหนอาอุทยานแหส งชา่ชแกสงกระจาน ซึ่ งออางวสาไยอปลสอย่ัวบชลลี่ไมสนานหลังจากควบคุ ม่ัว
เอาไวอในขออหาครอบครองน้ าผึ้งปส าอยสางผชยกฎหมาย
“จากการสังเก่การี์การไ่สสวนคารอองควบคุม่ัวมชชอบ (habeas corpus) ไมสไยอขจัยความกลัวที่วาส
บชลลี่อาจถูกบังคับใหอสูญหาย” แอบบ็อ่กลสาว “ถึงเวลาที่กรมสอบสวนคยีพชเศษ่ออง่ระหนักวสาคยีน้ ี เป็ นคยี
พชเศษและจาเป็ น่อองไยอรับการสอบสวนยอวยความชานาญเป็ นพชเศษ”
กรมสอบสวนคยีพชเศษกสอ่ั้งขึ้น่ามพระราชบัญญั่ชการสอบสวนคยีพชเศษ พ.ศ. 2547 บางครั้งถือวสา
เป็ นหนส วยงานเอฟบีไอของประเทศไทย กรมสอบสวนคยี พชเศษมีอานาจในการสอบสวนคยี อาญาพชเศษ
รวมทั้ง คยี ที่ มี ค วามซับ ซอ อ นและจ าเป็ น่ออ งมี ก ารสอบสวนอยสา งพช เ ศษ อาชญากรรมของกลุส ม องค์ก ร
อาชญากรรม่สาง ๆ และคยีที่่วั ผูกอ ระทาผชยเป็ นบุคคลที่มีอชทธช พล
“ เมื่อมีการระบุ่วั ผูกอ ระทาผชย ่อองถู ก่ั้งขออหาอาญาที่ สะทออนถึ งความรอ ายแรงอาชญากรรมการ
บังคับบุคคลใหอสูญหาย แมอวาส จะไมสพบ่ัวผูสอ ู ญหายหรื อไมสพบชช้นสส วนของศพก็่าม” แอบบ็อ่กลสาว

ในชสวงที่บชลลี่ “หาย่ัวไป” เขาทางานรส วมกับชาวบอานกะเหรี่ ยงและนักกชจกรรมในคยีชาวบอานฟอ อง
กรมอุทยานแหส งชา่ช สั่ว์ปสา และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชา่ชและสช่ งแวยลออม และนายชัยวัฒน์
ลช้มลช ขช่อักษร โยยชาวบอานกลส าวหาวสาเมื่ อปี 2554 ทางการไยอเผาทาลายทรัพย์สชนและบอานเรื อนของชาว
กะเหรี่ ยงกวสา 20 ครอบครัวซึ่ งอาศัยอยูใส นอุทยานแหสงชา่ชยงั กลสาว
“การหาย่ัวไป” ของบชลลี่เกชยขึ้น หลังมีการสังหารนายทัศน์กมล โอบอออม ผูพอ ชทกั ษ์สชทธช มนุ ษยชน
อีกคนหนึ่ งเป็ นผูใอ กลอชช ยกับบช ลลี่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 โยยในคยี น้ ี นายชัย วัฒน์ ลช้ มลช ขช่อัก ษรถู ก
กลสาวหาวสาวสาจอางวานฆสานายทัศน์กมล คยีอยูรส ะหวสางการพชจารีาของศาลจังหวัยเพชรบุรี
่ามพันธกรีี ระหวสางประเทศในฐานะรัฐภาคีของก่ชการะหวสางประเทศวสายอวยสช ทธช พลเมืองและ
สช ทธช ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ประเทศไทย่ออง
ยาเนช นการสอบสวน ฟอ องรอ องคยี ลงโทษ และจัยใหอมีการเยียวยาและชยเชยเมื่อเกชยอาชญากรรมการบังคับ
บุคคลใหอสูญหาย
“ในคยี น้ ี การเยียวยาที่มีประสช ทธช ภาพสาหรั บภรรรยาของบช ลลี่ และครอบครั วนั้นรวมถึ งการรั บรู อ
ขออเท็จจรช งที่นาไปสูส การบังคับบุคคลใหอสูญหายและไยอรับการแจองความคืบหนอาเรื่ องการสอบสวนคยีอยสาง
สม่าเสมอ” แอบบ๊อ่กลสาว
รัฐบาลไทยไยอลงนามรับรองความรอายแรงของอาชญากรรมการบังคับบุคคลใหอสูญหาย และแสยง
พันธกช จที่จะแกอไขปั ญหานี้ โยยไยอลงนามในอนุ สัญญาระหวสางประเทศวสายอวยการคุ มอ ครองมชใหอบุคคลสู ญ
หาย (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) เมื่อวันที่ 9
มกราคม 2555 อนุ สัญญาฉบับยังกลสาวเนอนย้ าสช ทธช โยยสมบูรี์ที่จะไมส่กเป็ นเหยื่อการบังคับบุคคลใหอสูญ
หาย และกาหนยใหอรัฐภาคีมีพนั ธกรีี ที่จะ่อองออกกฎหมายเพื่อเอาผชยทางอาญา่สอความผชยยังกลสาว และ
ใหอกาหนยโทษที่เหมาะสม โยยคานึงถึง “ความรอายแรงอยสางมาก” ของความผชยยังกลสาว

