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2 สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

รายงานฉบับนีเ้ขียนโดยนายคงิสลย์ี แอบ็บอท (Kingsley Abbott) ท่ีปรกึษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และ นางสาว ศริกิาญจน์ เจรญิศริิ  
ที่ปรึกษากฎหมายประจ�าประเทศไทย ร่วมกับโครงการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานนี้ได้รับการ
ตรวจทานโดย นายเอียน ไซเดอร์แมน (Ian Seiderman) ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและนโยบายของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล 
และ นายแซม ซาริฟิ (Sam Zarifi) ผู้อ�านวยการส�านักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล

คณะกรรมการนกันติศิาสตร์สากลขอขอบคุณ นางองัคณา นลีะไพจติร และครอบครวั ส�าหรบัความกรณุา ความใจกว้าง และความกล้าหาญ 
อย่างไม่สิ้นสุด

คณะกรรมการนกันติศิาสตร์สากลจะเผยแพร่รายงานฉบบันีท้างเวบ็ไซต์ www.icj.org พร้อมทัง้ลงิค์เอกสารส�าคญับางฉบบัซึง่อ้างอิงในรายงาน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อเท็จจริงต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ เป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
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บทน�า

วนัที ่๑๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวันครบรอบสบิปีการบงัคบัให้สญูหายนายสมชาย นีละไพจติร ทนายความและนกัต่อสูเ้พือ่สิทธมินษุยชน 
จากภาคใต้ของไทย แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปถึงสิบปีแล้ว แต่นางอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาและสมาชิกในครอบครัวนายสมชายยังคงไม่
ทราบความจรงิว่าในเยน็วันท่ี ๑๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ นัน้ เกดิอะไรขึน้กบันายสมชายบ้าง หลงัจากท่ีมีประจกัษ์พยานเหน็กลุม่ชายฉกรรจ์
บังคับให้นายสมชายขึ้นรถบนถนนรามค�าแหงซึ่งเป็นบริเวณพลุกพล่านแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

แม้ว่ารฐับาลไทยได้มกีารจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครวันลีะไพจติรโดยถอืว่านายสมชาย นลีะไพจติรเป็นบคุคล “สาบสญู” แต่ความล้มเหลวใน
การสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับการบังคับนายสมชายให้สูญหายนั้นขัดแย้งกับค�าประกาศเจตจ�านงโดยนายกรัฐมนตรีในหลายสมัย รวมทั้ง 
อยัการสงูสดุและเจ้าหน้าทีร่ฐัทีเ่กีย่วข้องทีผ่่านมาว่าจะแสวงหาความยตุธิรรมหรอือย่างน้อยทีส่ดุโดยการท�าความจรงิให้ปรากฏ ยิง่กว่านัน้
ยังเป็นการขัดต่อค�ามั่นที่ให้ไว้กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ อนึ่ง รัฐบาลไทยได้เคยตอบ
แถลงการณ์ของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลที่มีข้อกังวลว่ายังไม่มีการด�าเนินคดีที่สัมฤทธิ์ผล ทั้งคดีนายสมชาย นีละไพจิตร หรือการ
บังคับให้บุคคลสูญหายกรณีอื่นๆ ในประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยได้แถลงไว้ว่า:

“รัฐบาลไทยให้ความส�าคัญต่อคดีของนายสมชาย นีละไพจิตร ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันคดีนี้อยู่
ภายใต้การสอบสวนของกรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวงยตุธิรรม นบัจนถงึปัจจบุนัคดนีีมี้ความคบืหน้าทีส่�าคญับางประการ คอื 
มกีารฟ้องร้องด�าเนนิคดกีบัเจ้าหน้าทีร่ฐับางคน และคาดว่าการสบืสวนในขัน้ต่อไปจะท�าให้ข้อมลูได้รบัการเปิดเผยมากขึน้ รฐับาล
ไทยมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการทุกวิถีทางเพื่อน�าผู้กระท�าผิดในคดีของนายสมชายมารับโทษ”1

คณะกรรมการนกันติศิาสตร์สากลได้ตดิตามกรณบีงัคบัให้สญูหายของนายสมชาย นลีะไพจติรอย่างใกล้ชดินบัจากปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา  
ในรายงานฉบับนี ้คณะกรรมการนักนติศิาสตร์สากลรายงานความคบืหน้าเกีย่วกบัสถานะของคด ีและมข้ีอเสนอแนะหลายประการต่อรฐับาล
ไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ อันรวมถึง

(๑) การให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับให้สูญหาย (International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) และ

(๒) การเยียวยาอย่างมีประสิทธิผลแก่นางอังคณา นีละไพจิตร และครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลทางคดีและ
การอธิบายข้อเท็จจริงต่างๆเก่ียวกับการบังคับให้สูญหายนายสมชาย ตลอดรวมถึงความคืบหน้าและผลการสืบสวนของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

การบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

กรณบัีงคบัให้นายสมชาย นลีะไพจติรสญูหายและความล้มเหลวของรฐับาลไทยในการหาผู้กระท�าผดิ หรือแม้แต่การให้ข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบั 
ชะตากรรมของนายสมชายเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถงึอปุสรรคปัญหาของกระบวนการยตุธิรรมในคดลีะเมดิสทิธมินษุยชนอย่างร้ายแรงต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

คณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัท์แห่งชาต ิซึง่จดัตัง้ขึน้โดยรฐับาลไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้วยวตัถปุระสงค์เพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบ 
กรณีความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล ได้สรุปข้อวิจัยส�าคัญประการหนึ่ง คือ การไม่
สามารถหาตวัผูก้ระท�าความผดิและรบัผิดชอบในคดนีายสมชาย นลีะไพจติร ส่งผลต่อการทีช่มุชนมลายมูสุลมิขาดความเชือ่มัน่ต่อเจ้าหน้าที่
รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้:

ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กับทนายสมชายจงึส่งผลโดยตรงต่อความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐกบัประชาชนท�าให้ผูค้นจ�านวนไม่น้อยโดยเฉพาะ
ทีเ่ป็นคนกลุม่น้อยของประเทศรูส้กึว่ากระทัง่คนทีม่ศีรทัธาในกระบวนการยตุธิรรมของรฐัตลอดมายงัไม่สามารถอยูร่อดปลอดภยั
ได้ คงไม่ต้องกล่าวว่าศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศส�าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างไร2
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การบังคับบุคคลให้สูญหายไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
เท่านั้น แต่ยังเป็นอาชญากรรมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศด้วย เนื่องจากข้อ
ห้ามมิให้บังคับบุคคลให้สูญหายและผลทางกฎหมายที่ตามมาได้รับการบัญญัติ
และรับรองไว้ในเอกสารระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งข้อมติสหประชาชาติ ปฏิญญา
และตราสารกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับให้สูญหายหรืออนุสัญญาต่อต้านการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย (International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance or Convention Against Enforced 
Disappearance) ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการคุ ้มครองบุคคลทุกคน 
จากการถูกบังคับให้สูญหาย (UN Declaration on the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance) กตกิาสากลว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – 
ICCPR) และอนสุญัญาต่อต้านการทรมาน (Convention against Torture – CAT) 
ตลอดจนกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศต่างๆ

ตามพันธกรณีกฎหมายระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นรัฐภาคีของทั้ง ICCPR และ CAT ประเทศไทยจะต้องด�าเนินการสืบสวนสอบสวน  
ฟ้องร้อง ลงโทษและเยยีวยาชดเชยในกรณคีวามผดิทางอาญาฐานบังคบับคุคลให้สญูหาย3 นอกจากนัน้ การบงัคบับคุคลให้สูญหายประกอบ
ด้วยการละเมดิอย่างร้ายแรงต่อสทิธมินษุยชนด้านอืน่ๆ ภายใต้ ICCPR และ CAT ซึง่รวมถงึสทิธใินชวีติ สทิธทิีจ่ะไม่ถกูทรมานและประตบิตัิ
ด้วยวิธีการอันโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ายีศักด์ิศรี สิทธิที่จะมีอิสรภาพและความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งสิทธิที่พึงจะได้รับการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมาย

รัฐบาลไทยได้ส่งสัญญาณให้เห็นการตระหนักถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหายและความมุ่งมั่นในการ
เอาชนะปัญหาดังกล่าว โดยลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหายเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕4 อนุสัญญาต่อต้าน
การบงัคบับคุคลให้สูญหายยนืยนัสทิธเิดด็ขาดของบคุคลทีจ่ะไม่ถกูบงัคับให้สญูหาย ตลอดจนก�าหนดพันธกรณไีว้ว่ารฐัจะต้องก�าหนดให้การ
กระท�าเช่นนีเ้ป็นความผดิทางอาญาทีต้่องได้รับบทลงโทษอย่างเหมาะสม โดยพจิารณาถงึ “ความร้ายแรงอย่างยิง่” ของอาชญากรรมบงัคบั
บคุคลให้สญูหายด้วย อกีทัง้อนสุญัญาฯ ยงัสนบัสนนุและยดึมาตรฐานทีค่ล้ายหลกัการตามปฏญิญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการคุ้มครองบคุคล
ทุกคนจากการถูกบังคับให้สูญหาย ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเอกฉันท์โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปี พ.ศ. ๒๕๓๕5

อนุสัญญาฯ ได้เน้นย�้าประเด็นส�าคัญเรื่องการบังคับบุคคลให้สูญหายไว้สองประการ คือ:

(๑) การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะต่อเนื่อง และ

(๒) “เหยื่อ” จากการถูกบังคับให้สูญหายไม่เพียงแต่หมายถึงผู้ “สูญหาย” เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลซึ่งทุกข์ทรมานจากความ 
เสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากการบังคับให้สูญหายเช่นกัน ตัวอย่างเช่น สมาชิกในครอบครัว

อนุสัญญาฯ ก�าหนดสิทธิท่ีจะรู้ความจริง “เก่ียวกับพฤติการณ์ของการบังคับให้สูญหาย ความคืบหน้าและผลการสืบสวนสอบสวน รวมทั้ง
ชะตากรรมของบุคคลผู้สูญหาย” นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและชดเชยของเหยื่อไว้ด้วย

การลงนามของรฐับาลไทยในอนสัุญญาต่อต้านการบงัคบับคุคลให้สญูหายได้ผกูพันหน่วยงานรฐัทีจ่ะให้หลกัประกนัว่าเจ้าหน้าทีข่องรฐัจะไม่
กระท�าการในลักษณะทีข่ดักบัเจตนารมณ์และวตัถปุระสงค์ของสนธสิญัญานี ้อนึง่ ก่อนมกีารให้สตัยาบันอย่างเป็นทางการ การลงนามในสนธิ
สญัญาฉบบันีเ้ป็นการแสดงเจตจ�านงของรฐับาลว่าทุกหน่วยงานรฐัจะปฏบิตัติามบทบญัญตัใินอนสัุญญาต่อต้านการบงัคบับคุคลให้สญูหาย

ณ ปัจจุบนั สิง่ทีป่ระเทศไทยยงัคงต้องด�าเนนิการคอื การให้สตัยาบันสนธสิญัญาฉบบันี ้และบญัญตักิฎหมายให้การบงัคบับคุคลให้สญูหาย
เป็นความผดิทางอาญาตามกฎหมายภายในประเทศ รวมถงึก�าหนดบทลงโทษทีค่�านงึถงึความร้ายแรงอย่างยิง่ของการบงัคบับคุคลให้สญูหาย 
ตลอดจนปฏบิตัติามบทบญัญตัเิฉพาะด้านต่างๆ ในอนสุญัญาฯ ทัง้นี ้แม้ว่ายงัอยูใ่นระหว่างรอการให้สตัยาบนั ประเทศไทยยงัคงมพีนัธกรณี
ทางกฎหมายภายใต้ ICCPR และ CAT ทีจ่ะท�าการสบืสวนสอบสวนอย่างมปีระสทิธผิลและน�าตัวผูก้ระท�าผดิกรณบีงัคบันายสมชาย นลีะไพจติร 
ให้สูญหายมารับโทษ รวมทั้งด�าเนินการให้มีการเยียวยาและชดเชยอย่างมีประสิทธิภาพแก่ครอบครัวของนายสมชาย

นยิามของการบังคับให้สญูหายในอนสุญัญาต่อ
ต้านการบังคับบุคคลให้สูญหาย

มาตรา ๒ ของอนสุญัญาต่อต้านการบงัคบับคุคล
ให้สญูหายนยิามการบงัคบัให้สญูหายไว้ว่า “การ
จับกุม กักขัง ลักพาตัว หรือการกระท�าในรูป
แบบใดๆ ก็ตาม ที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึง
ด�าเนินการโดยได้รับการอนุญาต การสนับสนุน
หรือการยอมรับโดยปริยายของรัฐ ตามมาด้วย
การปฏเิสธท่ีจะยอมรบัว่าได้มกีารลิดรอนเสรีภาพ 
หรือการปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลที่
หายสาบสูญ ซึ่งส่งผลให้บุคคลดังกล่าวตกอยู่
ภายนอกการคุ้มครองของกฎหมาย”



5สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

ความเป็นมา

เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีที่นายสมชาย นีละไพจิตรได้ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชน (ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม เชื้อสายมลายู) ในพื้นที่ 
“จังหวัดชายแดนภาคใต้” ของประเทศไทยซ่ึงยังเกิดความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา) บ่อยครั้ง  
การท�างานของนายสมชายเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าการต่อต้านรัฐและหลายครั้งก็เป็นการโต้แย้งการ 
กระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ในช่วงที่ความตึงเครียดของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นายสมชาย 
นีละไพจิตรก็ยิ่งมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ความไม่สงบให้มากขึ้นด้วย

ในวนัที ่๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หลงัเกดิเหตกุารณ์ปล้นอาวธุของกองทพัจากค่ายทหารแห่งหนึง่ และเหตกุารณ์ลอบวางเพลงิ ๑๘ แห่งใน
จังหวัดชายแดนใต้ รัฐบาลขณะนั้นภายใต้การน�าของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรก็ได้ประกาศกฎอัยการศึกในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

จากการท่ีรัฐบาลประกาศใช้กฎอัยการศึกดังกล่าว นายสมชาย นีละไพจิตรจึงเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนจ�านวน ๕๐,๐๐๐ ชื่อ เพื่อยื่น
ค�าร้องต่อประธานรฐัสภาให้มกีารยกเลกิกฎอยัการศกึ (เป็นจ�านวนรายชือ่ทีก่�าหนดโดยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยในการยืน่ค�าร้อง
ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย)

ในวนัที ่๒๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมือ่ได้รบัแจ้งว่าเจ้าหน้าทีต่�ารวจควบคมุตวัผูต้้องหาไว้ห้าคน นายสมชาย นลีะไพจติรและเพือ่นร่วมงาน
คนอืน่ๆ จากชมรมนกักฎหมายมสุลมิ6 จงึได้เข้าเยีย่มผูต้้องหาทัง้ห้าซึง่แจ้งว่าถกูเจ้าหน้าทีต่�ารวจบงัคบัให้รบัสารภาพว่ากระท�าความผดิเกีย่ว
กับความมั่นคง สมคบกันก่อการกบฏ จัดหาคนเข้าร่วมและรวบรวมอาวุธเพื่อก่อการกบฏ กระท�าการเป็นอั้งยี่ซ่องโจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ผู้ต้องหาทั้งห้าคนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจทรมานด้วยการทุบตี เตะ ช็อตด้วยไฟฟ้า และปัสสาวะใส่7

ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๓ วันก่อนหน้าที่นายสมชายจะ “สูญหาย” 
นายสมชาย นลีะไพจิตร ได้ไปร่วมเสวนาในงานของมลูนธิสินัตชินทีก่รงุเทพมหานคร 
ซึ่งมีนายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา รองนายกรัฐมนตรีขณะนั้น มาร่วมงานด้วย ท้ังน้ี 
ผู้สื่อข่าวรายหนึ่งกล่าวว่าการพูดของนายสมชายเป็น “การพูดที่มีพลัง ขมขื่นและ
กราดเกรี้ยว”8:

“ผมเดินอยู่ที่ศาลเนี่ยตลอดมาเกือบ ๒๐ ปี ศาลก็ดี ทนายก็ดี คนที่ไปใน
ศาลก็ดี มันบอกผมทนายโจรแขก แต่ผมไม่ได้ท้อถอย

......

“สิ่งที่ผมได้เห็นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคดีของเราแต่ละคดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 
หืดขึ้นคอ กว่าจะเดินจบแต่ละปี ๕ ปี ๗ ปี ล่อถึงศาลฎีกา ศาลชั้นต้นให้
เราติดคุกเต็มๆ ไม่คดีไหนเจ๋งๆ ทั้งนั้นแหละ

...... 

กฎอยัการศกึให้อ�านาจทหารใหญ่กว่าต�ารวจและพลเรอืนในการปราบปรามอาชญากร มอี�านาจตรวจค้น ตรวจยดึควบคมุได้ทกุอย่าง  
ตรวจค้นเวลาไหนกไ็ด้ ไม่ต้องมหีมาย ไม่ต้องมคี�าสัง่ศาล ท�าได้ทัง้หมด นีค่อืสิง่ทีป่ระชาชนเขาปวดร้าว แล้วสามารถทีจ่ะขงัได้ตัง้ 
๗ วัน แต่ส่ิงที่ปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมาถึงตรงนั้นมาแล้ว ในการตรวจค้น ในการยึด ใน
การจบักุมต้องมีหมายศาล นอกจากเป็นความผดิซ่ึงหน้า ในการตรวจค้นจะต้องตรวจค้นในเวลากลางวัน กลางคนืไม่ได้ เว้นแต่ว่า 
มนัพ่วงเวลากนัต่อไปจนจะเสรจ็ ในเคหะสถานบ้านช่องเราเนีย่เข้าไม่ได้ แต่ปรากฏอ�านาจของทหารได้หมดเลย แล้วเหน็ไหมครบั
สั่งรถถังวิ่งกันทั่วเอาไปโชว์เหมือนงานวันเด็ก”

ในการเสวนาวนันัน้ นายสมชาย นลีะไพจติรได้วจิารณ์เจ้าหน้าทีต่�ารวจและเจ้าหน้าท่ีทหารไทยอย่างรนุแรงเรือ่งการประตบิตัทิีโ่หดร้ายและ
การเลือกปฏิบัติต่อชาวมลายมูสุลมิในจงัหวดัชายแดนใต้ อีกทัง้ยงัได้กล่าวถงึข้อร้องเรยีนเร่ืองการทรมานผูต้้องหาห้าคนทีเ่พิง่ได้รบัก่อนหน้านี้

ภายหลังจากได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการทรมาน นายสมชาย นีละไพจิตร จึงได้ยื่นค�าร้องต่อศาลในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อขอให้
ปล่อยตวัชายทัง้ห้าคนทีถ่กูควบคมุตวัไว้ แต่ศาลยกค�าร้องดงักล่าวในวนัเดยีวกนั ต่อมาในวนัที ่๑๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ส�านกังานกฎหมาย
สมชาย นีละไพจิตร จึงได้ยื่นจดหมายร้องเรียนเก่ียวกับการกระท�าทรมานดังกล่าวต่อกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี และส�านักงานวุฒิสภา

ทนายสมชาย นีละไพจิตรขณะเสวนาที่มูลนิธิ
สันติชนในกรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

เป็นหน้าทีข่องผมทีจ่ะต้องช่วยเหลอืเหยือ่เหล่านี้



6 สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

ต่อมา วันท่ี ๑๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ นายสมชาย นลีะไพจติรไปท�างานตามปกตโิดยขบัรถยนต์ส่วนตวั ย่ีห้อฮอนด้าซวีคิ สเีขยีวเข้ม ตอนเยน็ 
วันนั้นเวลา ๒๐.๐๐ น. นายสมชายเดินทางไปโรงแรมชาลีน่าย่านถนนรามค�าแหงพร้อมกับผู้ช่วย คือ นายปฐมพงศ์ ลิขิต เพื่อรอนายกิจจา 
อาลีอิสเฮาะ ทนายความอีกคนหน่ึงจากชมรมนักกฎหมายมุสลิม ท่ีล็อบบี้โรงแรม จนกระทั่งเวลา ๒๐.๑๕ น. นายกิจจา อาลีอิสเฮาะ  
ได้โทรศัพท์แจ้งนายสมชายว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ นายสมชายจึงตัดสินใจไปพักค้างคืนกับเพื่อนแถวถนนรามค�าแหง

จากค�าให้การของประจักษ์พยานในชั้นศาลท�าให้ทราบว่านายสมชาย นีละไพจิตรได้ขับรถยนต์ออกจากซอยรามค�าแหง ๖๕ ไปตาม 
ถนนรามค�าแหงมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านสวนสน จนเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. รถยนต์ที่ตามหลังรถของนายสมชายมาขับเฉี่ยวบังคับให้ต้อง
จอดรถทีด้่านหน้าร้านอาหารแม่ลาปลาเผา นายสมชายได้ลงจากรถแล้วพดูคยุกบัชายห้าคนซึง่ออกมาจากรถคนัหลงั ก่อนจะมีการผลกันาย
สมชายเข้าไปในรถคนัดงักล่าว ในเวลาต่อมามผีูพ้บรถยนต์ของนายสมชายถกูจอดทิง้ไว้ทีถ่นนก�าแพงเพชรใกล้สถานขีนส่งหมอชติซึง่อยูอ่กี
ฝากหนึ่งของกรุงเทพมหานครและห่างจากสถานที่เกิดเหตุลักพาตัวกว่า ๑๐ กิโลเมตร

ขณะเกิดเหตุบังคับให้สูญหายนั้น นายสมชาย นีละไพจิตรแต่งงานและมีภรรยาพร้อมบุตรด้วยกันห้าคน โดยบุตรมีอายุ ๒๓, ๒๒, ๒๐, ๑๘ 
และ ๑๖ ปีตามล�าดับ

กระบวนการพิจารณาคดีอาญา

ระหว่างวนัที ่๘ ถงึ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ศาลอาญาได้ออกหมายจับเจ้าหน้าทีต่�ารวจห้านายฐานร่วมกนัปล้นทรพัย์นายสมชาย นลีะไพจติร 
และข่มขืนใจโดยใช้ก�าลังประทุษร้ายให้นายสมชายเข้าไปในรถ (ข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท�าการใดหรือ ไม่กระท�าการใด โดยใช้ก�าลัง
ประทุษร้าย9 และร่วมกันปล้นทรัพย์10)

หนึ่งในจ�าเลย คือ พ.ต.ต. เงิน ทองสุก เจ้าหน้าที่ต�ารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามและเป็นหน่ึงในชุดสอบสวนคดีปล้นอาวุธเมื่อวันที่ 
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนจ�าเลยอกีคนหนึง่ คอื พ.ต.ท.ชัดชยั เลีย่มสงวน ซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของ พ.ต.ต. เงนิ ทองสกุกบัจ�าเลยอกีคน  
และเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนคดีปล้นอาวุธเช่นกัน

การพิจารณาคดีกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจทั้งห้านายเริ่มขึ้นในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สรุปพยานหลักฐาน

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่น�าสืบในการพิจารณาคดีนี้ไว้อย่างครบถ้วนในรายงานฉบับเดือน
มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๒: รายงานการพจิารณาคดอีาญาและการสบืสวนกรณกีารบงัคบัให้สญูหายของทนายสมชาย นลีะไพจติร (Report on 
the Criminal Trial and Investigation of the Enforced Disappearance of Somchai Neelapaijit) หรอืรายงานสงัเกตการณ์การ
พิจารณาคดีโดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ Trial Observation Report)11

ระหว่างการพจิารณาคด ีมกีารน�าสบืพยานบคุคล ๔๓ ปาก เป็นประจกัษ์พยานจ�านวน ๗ ปาก โดยประจกัษ์พยาน ๓ ปาก ได้ให้การว่าเหน็ 
พ.ต.ต. เงิน ทองสุก ก�าลังผลักนายสมชาย นีละไพจิตรเข้าไปในรถ

พยานบุคคลท่ีให้การในชั้นศาลยังรวมถึงผู้ต้องหาห้าคนที่นายสมชาย นีละไพจิตรก�าลังให้ความช่วยเหลือกรณีที่มีการร้องเรียนว่าถูกเจ้า
หน้าที่ต�ารวจทรมานระหว่างการควบคุมตัว ทั้งห้าคนล้วนให้การตรงกันว่า พ.ต.ต. เงิน ทองสุก เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ทรมานตน 
และยงัให้การต่อด้วยว่าหนึง่ในจ�าเลยเคยมาเยีย่มระหว่างพวกตนถูกควบคมุตวัถงึสองคร้ัง ซึง่ชือ่จ�าเลยคนดงักล่าวปรากฏอยูใ่นหนงัสอืของ
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตทิีแ่ต่งตัง้เจ้าหน้าทีต่�ารวจจ�านวน ๑๓๓ นายเพือ่สบืสวนสอบสวนคดปีล้นอาวธุและเผาโรงเรยีนในจงัหวดัชายแดนใต้

นอกจากนี ้ยงัมพียานหลกัฐานอืน่ๆ ทีไ่ด้มกีารน�าสบืในชัน้พิจารณาคดี ได้แก่ ผลการตรวจพสิจูน์ทางนติวิทิยาศาสตร์ของรถยนต์นายสมชาย 
นลีะไพจิตร การวเิคราะห์รอยนิว้มอืแฝงและตวัอย่างเส้นผม บนัทกึข้อมลูการใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละพยานหลกัฐานทีช่ีใ้ห้เหน็มลูเหตจุงูใจ
ของจ�าเลย ส�าหรบับนัทกึข้อมลูการใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีข่องจ�าเลยทัง้ห้าถกูอ้างเพือ่เป็นหลกัฐานในการพสิจูน์ให้เหน็ความเคลือ่นไหวและการ
ส่ือสารระหว่างจ�าเลยทั้งห้าคนว่าจ�าเลยอยู่บริเวณสถานที่เกิดเหตุในเวลาท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในคดีและได้มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง 
กนัด้วย นอกจากนัน้ สิง่ทีน่่าสนใจจากหลกัฐานข้อมลูการใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีค่อืภายหลงัจากการหายตวัไปของนายสมชาย จ�าเลยทัง้ห้ามี
การติดต่อกันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และได้มีการโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจบางคนในจังหวัดราชบุรี (พื้นที่ที่มีการมุ่งเป้าในการค้นหา
ศพนายสมชาย นีละไพจิตรในเวลาต่อมา) รวมทั้งยังมีข้อมูลที่อ้างถึงการโทรศัพท์ไปยังบุคคลหนึ่งในส�านักนายกรัฐมนตรีจ�านวนหนึ่งครั้ง 
อนึ่ง ปรากฏว่าข้อมูลการใช้โทรศัพท์บางส่วนหลังเหตุลักพาตัวที่ยื่นต่อศาลนั้นได้ถูกแก้ไขขีดฆ่าด้วย



7สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

จ�าเลยทั้งห้าแก้ต่างว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุลักพาตัวตามเวลาที่กล่าวหา จ�าเลยทั้งห้ายังคัดค้านการรับฟังบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์
เป็นหลักฐานเนื่องจากเป็นความลับส่วนบุคคล อีกทั้งฝ่ายอัยการไม่ได้น�าต้นฉบับมาแสดงและหลักฐานขาดความน่าเชื่อถือเพราะส�าเนา
เอกสารทีย่ืน่ต่อศาลมกีารขดีฆ่าแก้ไขและข้อมลูบางอย่างไม่สอดคล้องกนั ท้ายสดุ จ�าเลยทัง้ห้าปฏเิสธว่าไม่ได้ทรมานลกูความทัง้ห้าคนของ
นายสมชาย นีละไพจิตรและยังโต้แย้งข้อกล่าวหาเรื่องมูลเหตุจูงใจด้วย

ค�าพิพากษา

ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ศาลมีค�าพิพากษายกฟ้องจ�าเลยสี่คน แต่พิพากษาว่า พ.ต.ต. เงิน ทองสุกมีความผิดสถานเบาคือบังคับ
ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท�าการใดๆและตัดสินลงโทษจ�าคุก พ.ต.ต. เงิน ทองสุกเป็นเวลาสามปี พ.ต.ต. เงิน ทองสุกได้รับการประกันตัวออก
ไปด้วยเงินจ�านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๓๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น) เพ่ืออุทธรณ์คดี ศาลให้เหตุผลต่อค�าพิพากษา  
พ.ต.ต. เงิน ทองสุกไว้ดังนี้:

จากค�าเบิกความและบันทึกค�าให้การของประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามทางน�าสืบของโจทก์และ
โจทก์ร่วมทั้งห้าโดยเฉพาะ[ประจักษ์พยาน] ซึ่งเห็นเหตุการณ์และให้การยืนยันมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งแรกว่าเห็นเหตุการณ์ และ
จ�าลกัษณะของรถและบคุคลทีอ่ยูใ่นเหตกุารณ์ โดยเฉพาะนายสมชาย นลีะไพจติรทีถ่กูจบัตวั และระบยุนืยนัว่าจ�าเลยที ่๑ [พ.ต.ต. 
เงิน ทองสุก] คล้ายกับบุคคลที่จับและดันตัวนายสมชายเข้าไปในรถ โดยเมื่อมีการดูภาพจากวีดีทัศน์การค้นบ้านของจ�าเลยที่ ๑ 
แล้วพยานยิ่งมั่นใจว่าจ�าเลยที่ ๑ คล้ายกับบุคคลที่จับและดันตัวนายสมชายเข้าไปในรถอย่างมาก 

ซึ่งพยานเองไม่เคยรู้จักและไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจ�าเลยที่ ๑ มาก่อน และไม่เคยรู้จักกับนายสมชาย นีละไพจิตร กับโจทก์
ร่วมท้ังห้ามาก่อนเช่นกนั จงึไม่มเีหตผุลและความจ�าเป็นใดทีพ่ยานจะต้องเบกิความเพ่ือช่วยเหลอืหรอืกลัน่แกล้งบคุคลใด ซึง่การ
มาให้ข้อเท็จจริงกับเจ้าพนักงานต�ารวจก็เป็นไปตามความสมัครใจของพยาน เพราะหากพยานไม่เห็นเหตุการณ์ และไม่สามารถ
จดจ�าได้ตามที่เบิกความแล้วก็ไม่มีเหตุผลและความจ�าเป็นใดที่พยานจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้เจ้าพนักงานต�ารวจทราบ 
และไม่มีเหตุผลใดที่พยานจะต้องให้การปรักปร�าจ�าเลยที่ ๑ ด้วยเรื่องที่ร้ายแรงเช่นนี้ 

ดังนี้เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งห้าแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยยุติและปราศจากข้อสงสัยว่า  
จ�าเลยที ่๑ เป็นหนึง่ในคนร้ายทีร่่วมกนักระท�าความผดิโดยจ�าเลยท่ี ๑ เป็นผูจ้บัและผลกัดนัตวันายสมชาย นลีะไพจติรเข้าไปในรถ

ในทางตรงกนัข้ามกลบัไม่มกีารรบัฟังบนัทกึข้อมลูการใช้โทรศพัท์ซึง่เป็นหลกัฐานทีม่คีวามเป็นไปได้อย่างมากทีจ่ะใช้พสิจูน์ความจรงิของคดี
ได้ โดยมกีารให้เหตผุลว่าขาดความน่าเชือ่ถอืเพราะมใิช่ต้นฉบบัและไม่มกีารน�าสบืพยานผูส้ามารถรบัรองความถกูต้องของส�าเนาจงึเป็นการ
ขัดมาตรา ๒๓๘ ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ที่ส�าคัญอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรได้แถลงการณ์ยอมรับว่านายสมชาย นีละไพจิตร 
เสียชีวิตแล้ว และยังพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่รัฐโดยกล่าวว่า:

กรมสอบสวนคดีพิเศษก�าลังท�าส�านวนเพ่ือน�าไปสู่คดีและการตั้งข้อหาฆ่าคนตาย ผมทราบว่านายสมชายเสียชีวิตแล้ว มีพยาน
หลักฐานแวดล้อมยืนยันได้ว่า.....และมีเจ้าหน้าที่มากกว่าสี่คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ขณะนี้ก�าลังมีการรวบรวมพยานหลักฐาน แต่
ไม่ใช่เรื่องที่ท�าได้ง่ายๆ โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องในคดี คิดว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะสรุปการสอบสวนได้ประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์12

วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ต.ต. เงิน ทองสุก ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษา ต่อมาวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ อัยการได้ยื่นอุทธรณ์
แทนนางอังคณา นลีะไพจติร จ�าเลยทัง้ห้าคนยืน่อทุธรณ์ค�าสัง่ระหว่างพจิารณาของศาลอาญาทีอ่นญุาตให้นางองัคณา นลีะไพจติรและบตุร
ทั้งสี่เป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ

วนัที ่๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เจ้าหน้าทีต่�ารวจรายงานว่า พ.ต.ต. เงนิ ทองสกุหายตวัไปในเหตกุารณ์โคลนถล่ม จนถงึปัจจบัุนยงัไม่มกีาร
พบศพ และศาลแพ่งได้ประกาศให้ พ.ต.ต. เงิน ทองสุก เป็นบุคคลสาบสูญ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่ึงในลูกความของนายสมชาย นีละไพจิตรซึ่งเคยเป็นพยานในการพิจารณาคดีได้หายตัวไปจากบ้านใน
จังหวัดนราธิวาสขณะอยู่ภายใต้การคุ้มครองพยานโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ13



8 สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

ในรายงานเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลมีความ
เห็นว่าจ�าเลยได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผย ต่อหน้า และเป็นธรรม โดยใน
ภาพรวมกระบวนการพิจารณาคดีของศาลสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 
อย่างไรกต็าม คณะกรรมการนกันติศิาสตร์สากลพบความผดิปกตอิย่างร้ายแรงตลอด
กระบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาญา รวมทั้งการเตรียมพยานหลักฐานของฝ่าย
อยัการ ซึง่เป็นเหตใุห้ครอบครวัของผูเ้สยีหายไม่ได้รับการเยยีวยาอย่างเหมาะสมตาม
หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

ศาลอุทธรณ์

(๑) ห้าปีนบัจากวนัทีน่างองัคณา นลีะไพจติรยืน่อทุธรณ์เมือ่วนัที ่๑๑ มนีาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ศาลอทุธรณ์วนิจิฉยัว่าภรรยานายสมชาย นลีะไพจิตร คอื นาง
อังคณา นีละไพจิตร รวมทั้งบุตรทั้งสี่ไม่อาจเป็นโจทก์ร่วมในคดีนี้

(๒) ให้กลับค�าพิพากษาที่ลงโทษ พ.ต.ต. เงิน ทองสุก

(๓) ในส่วนจ�าเลยที่เหลือสี่คน ยังขาดพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิด

มาตรา ๕ (๒) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติว่า “ผู้บุพการี  
ผูส้บืสนัดาน สามหีรอืภรยิาเฉพาะแต่ในความผดิอาญา ซึง่ผูเ้สยีหายถกูท�าร้ายถงึตาย
หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ [อาจจัดการแทนผู้เสียหายได้]” ดังนั้น 
ศาลเหน็ว่านางองัคณา นลีะไพจติร (และบตุร) ไม่อาจจดัการแทนสามใีนฐานะโจทก์
ร่วมได้เพราะมไิด้แสดงให้เหน็ว่านายสมชาย นลีะไพจติรเสยีชวีติแล้วหรอืไม่สามารถ
กระท�าการเองได้ ศาลยงัชีต่้อไปว่าจ�าเลยไม่ได้ถกูตัง้ข้อหาฆ่าหรอืท�าร้ายร่างกายผูอ้ืน่

ส่วนค�าพพิากษา พ.ต.ต. เงนิ ทองสกุ ศาลเหน็ว่าประจกัษ์พยานทีฝ่่ายอยัการน�าสบืนัน้ขาดความน่าเชือ่ถอื ประจกัษ์พยานท่ีส�าคญัปากหนึง่
มคีวามไม่แน่ใจจากค�าให้การชัน้ต�ารวจและค�าเบกิความชัน้ศาลทีจ่ะยนืยนัระบุว่า พ.ต.ต. เงนิ ทองสกุ เป็นคนผลักนายสมชาย นลีะไพจติร 
ข้ึนรถยนต์ไป ขณะที่ประจักษ์พยานอีกสองปากที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะเกิดความไม่แน่ใจที่จะระบุตัว พ.ต.ต. เงิน ทองสุก 
และเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากประกอบกับแสงไฟในบริเวณที่เกิดการลักพาตัวก็ไม่สว่างพอ ฉะนั้น ศาลเห็นว่า“พยานหลักฐาน
โจทก์ที่น�าสืบมากรณีเป็นที่สงสัย”ให้ยก “ประโยชน์แห่งความสงสัย” ให้กับ พ.ต.ต. เงิน ทองสุก ตามมาตรา ๒๒๗ ของประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา

ส�าหรบัจ�าเลยทีเ่หลอืทัง้สีค่น ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ประการทีห่นึง่ ยงัขาดประจกัษ์พยานทีเ่ชือ่มโยงจ�าเลยกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ และประการ
ทีส่อง บนัทกึข้อมลูการใช้โทรศพัท์ซึง่บ่งบอกว่าจ�าเลยสีใ่นห้าคนอยูใ่นทีเ่กดิเหต ุ(และมกีารตดิต่อกบัจ�าเลยทีห้่าในคราวเดยีวกนั) ขาดความ
น่าเชื่อถือ เพราะในการพิจารณาคดี ฝ่ายอัยการเพียงแต่น�าเสนอส�าเนาบันทึกการใช้โทรศัพท์ ไม่ใช่ต้นฉบับ อีกทั้งบุคคลที่จัดท�าส�าเนาก็ไม่
ได้ถูกเรียกมาน�าสืบเพื่อพิสูจน์ว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นส�าเนาถูกต้องของต้นฉบับ

การอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นางอังคณา นีละไพจิตร ฎีกาคัดค้านค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ทั้งในประเด็นสถานะโจทก์ร่วมของ
ครอบครวัและประเดน็ปัญหาข้อเทจ็จรงิในคด ีซึง่ในประเดน็สถานะโจทก์ร่วม นางองัคณา นลีะไพจติร ฎกีาคดัค้านว่า การไร้ความสามารถ
หรือการเสียชีวิตของนายสมชาย นีละไพจิตร มีหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่าชายกลุ่มหนึ่งผลักนายสมชายให้เข้าไปในรถด้วยความ
จ�ายอม นายสมชายไม่ได้กลบับ้านต้ังแต่คนืทีเ่กดิเหตกุารณ์บงัคบัให้สญูหาย และหลงัจากผ่านไปห้าปีศาลแพ่งได้ประกาศให้นายสมชายเป็น
บคุคล “สาบสญู” นอกจากนัน้ นายสมชาย นลีะไพจติร ในฐานะผูเ้สยีหายจากการกระท�าความผดิทางอาญาย่อมมีสทิธไิด้รบัการพจิารณา
คดีอย่างเป็นธรรมและเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม เมือ่เป็นท่ีชดัเจนว่านายสมชายไม่สามารถกระท�าการเอง นางองัคณา นลีะไพจติรและบตุร
ทัง้สีจ่งึควรจะจดัการแทนนายสมชายในการด�าเนนิการทางอาญาได้ ดงันัน้ จงึอทุธรณ์โต้แย้งว่าค�าพพิากษาศาลอทุธรณ์ทีไ่ม่ให้นางองัคณา 
นลีะไพจติรและบตุรกระท�าการแทนนายสมชาย นลีะไพจิตร ถอืเป็นการละเมดิสทิธขิองนายสมชายในการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมและ
ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม

ข้อสงัเกตของคณะกรรมการนกันิตศิาสตร์สากล
เรื่องการใช้บันทึกโทรศัพท์ในการพิจารณาคดี:

“แม้ว่าจะเป็นหลักฐานที่มีลักษณะซับซ้อน แต่
ปัจจุบันการน�าหลักฐานการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
มาใช้ในคดีอาญาเป็นสิ่งปกติในเขตอ�านาจศาล
ที่อ่ืนๆ และไม่น่าเป็นเร่ืองยากที่จะเสาะหาผู ้
เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาให้ปากค�า
ในประเด็นดังกล่าวได้ จะเห็นได้ว่าฝ่ายอัยการ
กับผู้มีส่วนรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวน
ขาดประสบการณ์ในการน�าเสนอพยานหลัก
ฐานลักษณะนี้ และไม่ได้ตระเตรียมผู้เชี่ยวชาญ
และพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์
เคลือ่นทีข่องจ�าเลยอย่างเหมาะสมเพยีงพอ ส่งผล
ให้ศาลไม่รับฟังหลักฐานดังกล่าวและเป็นเหตุให้
จ�าเลยสี่คนถูกยกฟ้อง”

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล:

รายงานการพิจารณาคดีอาญาและการสืบสวน
กรณีการถูกบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย 
นลีะไพจติร เดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๒๙



9สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

ส่วนเร่ืองเกี่ยวกับการยกฟ้องจ�าเลย นางอังคณา นีละไพจิตรฎีกาคัดค้านว่าเป็นผลมาจากความบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดทาง
เทคนิคระหว่างการสอบสวน ทั้งด้านการรวบรวมพยานเอกสาร การจัดการกับบันทึกข้อมูลโทรศัพท์ และการขาดการปรึกษาหารือกับ 
ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเหตุเหล่านี้ นางอังคณา นีละไพจิตรจึงร้องขอต่อศาลฎีกาให้ใช้ดุลพินิจตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๒๕ และ ๒๐๘ (๑) ของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อรับฟังหลักฐานเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับบันทึกการใช้โทรศัพท์

ทั้งนี้ ปัจจุบันศาลฎีกายังไม่ได้มีค�าพิพากษา

กระบวนการอื่นๆ ทางกฎหมาย

ศาลแพ่ง

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ห้าปีหลังจากถูกบังคับให้สูญหาย ศาลแพ่งประกาศให้นายสมชาย นีละไพจิตรเป็นบุคคล “สาบสูญ”

ศาลปกครอง

นอกจากกระบวนการทางอาญา นางองัคณา นลีะไพจติรได้ยืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกล่าวหาส�านกังานต�ารวจแห่งชาตทิีไ่ม่ด�าเนนิการลงโทษ
ทางวินัยต่อจ�าเลยที่ ๑ รวมทั้งจ�าเลยคนอื่นๆ แต่ไม่ประสบความส�าเร็จทั้งชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ด�าเนินการสืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการทรมานลูกความทั้งห้าคนของนายสมชาย นีละไพจิตร และส่ง
คดีต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ค�าร้องระบุชื่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ๑๙ นายและข้อกล่าวหาว่า
ประพฤตมิชิอบในหน้าทีร่าชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ปปช. เริม่การไต่สวนและยกค�าร้องในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เนือ่งจากขาดหลกัฐานเพยีงพอที่
จะพิสูจน์ว่ามีการกระท�าทรมานเกิดขึ้น

คดีอาญาที่เกี่ยวข้อง: ข้อหาให้การเท็จ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ต�ารวจระดับสูงสองนายแยกกันยื่นฟ้องคดีอาญากับหนึ่งในลูกความห้าคนของนายสมชาย นีละไพจิตร 
ในข้อหาให้การอนัเป็นเทจ็กล่าวหาเจ้าหน้าทีต่�ารวจต่อดีเอสไอและปปช.14 โดยศาลยกฟ้องในคดีแรก ส่วนอกีคด ีศาลรับฟ้อง และต่อมาในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ศาลอาญาพิพากษาว่าจ�าเลยมีความผิดฐานให้การเท็จและตัดสินลงโทษจ�าคุกเป็นเวลา ๒ ปี15

การสอบสวนโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

ตั้งแต่วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้กระทรวงยุติธรรม ได้ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีบังคับให้
สูญหายของนายสมชาย นีละไพจิตร ทว่า มีข้อมูลความคืบหน้าเล็กน้อยมากท่ีปรากฏต่อสาธารณะนอกเหนือจากการค้นหาศพไม่ก่ีครั้ง  
ดังรายละเอียดข้างล่าง

ล�าดับเหตุการณ์โดยย่อ

วนัที ่๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นายกรฐัมนตรทีกัษิณ ชนิวตัรให้สัมภาษณ์กบัสือ่ไทยว่า จากการสบืสวนเบือ้งต้นโดยกรมสอบสวนคดพีเิศษ 
พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าสี่นายเกี่ยวข้องกับการบังคับนายสมชาย นีละไพจิตรให้สูญหาย และนายสมชาย นีละไพจิตรเสียชีวิตแล้ว16

วนัที ่๒๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ อธบิดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ พล.ต.ต. สมบตั ิอมรววิฒัน์ กล่าวกบัสือ่ไทยว่าดเีอสไอสามารถระบผุูต้้องสงสยั
ท่ีฆ่าและเผานายสมชาย นีละไพจิตรเพิ่มขึ้น แต่ยังคงต้องรวบรวมหลักฐานความเช่ือมโยงของการกระท�าผิดท้ังหมดก่อนออกหมายจับใน
ข้อหาฆ่าผู้อ่ืน17 นอกจากน้ัน ดีเอสไอจะด�าเนินการค้นหาในแม่น�้าแม่กลอง จังหวัดราชบุรี เพื่อหาถังน�้ามันเผาไหม้ที่ดีเอสไอเชื่อว่า (ด้วย
เหตุผลบางประการที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ) ถูกใช้ในการท�าลายศพนายสมชาย นีละไพจิตร ทั้งน้ี ดีเอสไอและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ท�าการค้นหาศพของนายสมชาย นีละไพจิตรตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดราชบุรีเมื่อเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙18



10 สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

ในเดอืนพฤศจิกายนปีเดยีวกนั ส�านกังานอยัการสงูสดุกล่าวว่าได้รบัหลกัฐานจากดีเอสไอแล้วว่านายสมชาย นลีะไพจติร ซึง่หายตวัไปน้ัน “อาจ
เสียชีวิตแล้ว” และกรณีน้ีอาจมีการออกหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นได้19 ทว่า ส�านักงานอัยการสูงสุดปฏิเสธเรื่องรายงานข่าวการออกหมายจับ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจระดับพลเอกและพันเอกบางนาย20 นางอังคณา นีละไพจิตรได้แสดงความกังวลว่าดีเอสไอควรสืบสวนสอบสวนพยาน 
หลักฐานให้ละเอียดถี่ถ้วนกว่านี้ อันรวมถึงบันทึกข้อมูลโทรศัพท์และพยานอื่นๆ ก่อนสรุปว่าจะตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นหรือออกหมายจับใครบ้าง 
เพราะอาจเกิดความเสี่ยงที่ศาลจะยกฟ้องด้วยเหตุหลักฐานไม่เพียงพอส�าหรับข้อหาฆ่าผู้อื่น21

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์ได้ให้ความเช่ือม่ันว่ารัฐบาลรักษาการเห็นความส�าคัญของการให ้
หลักประกันความยตุธิรรมกบักรณีละเมดิสทิธมินษุยชนทีผ่่านมา ซ่ึงรวมคดนีายสมชาย นลีะไพจิตร ในระหว่างการพบปะนายนโิคลสั ฮาวเวน  
เลขาธิการคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล22

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ดีเอสไอรายงานว่ามีหลักฐานบ่งชี้เพียงพอว่านายสมชาย นีละไพจิตรเสียชีวิตแล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุว่าศพ
อยูท่ีไ่หน ดเีอสไอยงัตัง้รางวลัเงนิสด ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรฐัในขณะนัน้) ส�าหรบัผูใ้ห้เบาะแสทีจ่ะน�าไปสูก่าร
พบศพนายสมชาย23

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ นางอังคณา นีละไพจิตร
คัดค้านการแต่งตั้งดังกล่าวด้วยเหตุผลที่ พ.ต.อ. ทวี สอดส่องเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ต�ารวจซึ่งก�าลังถูกด�าเนินคดีการสูญหาย
ของนายสมชาย นีละไพจิตร24

ในเดอืนเดยีวกนันัน้ กระทรวงยติุธรรมปรบัโครงสร้างของดีเอสไอ มกีารเปลีย่นเจ้าหน้าท่ีดเีอสไอทีใ่ห้ความคุม้ครองนางองัคณา นลีะไพจติร
จากเจ้าหน้าที่พลเรือนเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ อย่างไรก็ดี ภายหลังการคัดค้านโดยนางอังคณา นีละไพจิตร องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนคณะท�างานสหประชาชาติเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ (UN Working Group on 
Enforced or Involuntary Disappearances) รัฐบาลไทยได้ให้เจ้าหน้าที่พลเรือนท�าหน้าที่ให้ความคุ้มครองนางอังคณาต่อไป25

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจเพิ่มความพยายามในการสืบสวนสอบสวน
คดีส�าคัญจ�านวนมาก รวมทั้งการหายตัวไปของนายสมชาย นีละไพจิตร โดยได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ว่า “ถ้ายังไม่
สามารถคลีค่ลายคดนีีไ้ด้ กจ็ะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศในด้านความยติุธรรม” หนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์ยงัรายงานถงึการ
ให้สมัภาษณ์ของ พล.ต.อ.ธาน ีสมบูรณ์ทรพัย์ หวัหน้าชดุสบืสวนของกรมสอบสวนคดพีเิศษว่า “ความส�าเรจ็ในคดทีนายความสิทธมินษุยชน
อย่างทนายสมชายจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้” ในการนี้ มีข้อสังเกตว่า พล.ต.อ. ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ 
เคยเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมน�าคณะเจ้าหน้าที่รัฐและนางอังคณา นีละ
ไพจิตรไปตรวจสอบเศษซากมนุษย์ (ชิ้นส่วนกระดูก) ซึ่งพบที่จังหวัดราชบุรี ที่ผ่านมาดีเอสไอได้ตรวจค้นบริเวณนี้ถึงสามครั้งแล้ว26 ตาม
รายงานข่าวของหนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์ “นายพรีะพนัธุก์ล่าวว่าไม่ได้คาดหวงัอะไรมากนกัจากการตรวจค้นครัง้นี ้แต่ว่าจะพยายามอย่าง
ที่สุดในการคลี่คลายคดีนี้ และกล่าวอีกว่าคดีของทนายสมชายถือเป็นคดีเร่งด่วนสุดของกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาลไทย”27

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายงานการให้สัมภาษณ์ของ พล.ต.อ.ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ว่า การคลี่คลายคดี
นี้ท�าได้ยากล�าบาก เนื่องจากมีการท�าลายพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว28

วนัที ่๑๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์รายงานว่าชิน้ส่วนกระดกูท่ีพบเมือ่วนัที ่๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่ใช่ของ
นายสมชาย นีละไพจิตร รายงานข่าวระบุว่า “มีการส่งชิ้นส่วนกระดูก ๒๐๐ ชิ้นทั้งของมนุษย์และสัตว์ไปตรวจพิสูจน์ที่ห้องทดลองของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีการตรวจพิสูจน์พบว่าตัวอย่างกระดูก ๒๐ ชิ้นเป็นของมนุษย์แต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร”29

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ต.อ. วีระศักดิ์ มีนะกนิษฐ์ หัวหน้าชุดสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่า ความล่าช้าในคดีนายสมชาย 
นลีะไพจิตรเกดิจากการทีช่ดุสบืสวนไม่อยากโยงไปถงึนายต�ารวจระดบัสงูทีเ่กีย่วข้องกบัคด ีซ่ึงความล่าช้านีย้งัส่งผลกระทบต่อความขดัแย้ง
ในจงัหวดัชายแดนใต้อกีด้วย พ.ต.อ. ทว ีสอดส่อง อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษกล่าวว่า จากการสบืสวนลบั ดเีอสไอพบข้อมลูว่ากลุม่คนร้าย
น�าศพนายสมชาย นลีะไพจติรไปเผาบรเิวณพืน้ทีท่�าลายวตัถรุะเบดิของทหารและโยนถงัทีใ่ช้เผาพร้อมซากชิน้ส่วนศพลงไปในแม่น�า้แม่กลอง
ใกล้กบัสะพานสริลิกัษณ์ทีจ่งัหวดัราชบรุ ีดเีอสไอได้หารอืกบักระทรวงยตุธิรรมเพือ่ส่งชิน้ส่วนกระดกูทีย่งัไม่สามารถระบตัุวไปตรวจพสิจูน์ที่
ส�านักงานสอบสวนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาและส�านักงานสก็อตแลนด์ยาร์ดของสหราชอาณาจักร ซึ่งมีวิธีตรวจสอบวิเคราะห์ด้วย
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่า30



11สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ยืนยันว่าดีเอสไอไม่เคยทิ้งคดีนายสมชาย  
นลีะไพจิตร แต่ก�าลงัมุง่ไปที ่“ความพยายามจะเปิดโปงผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั” และยงักล่าวอกีว่าความล้มเหลวในการพบศพนายสมชาย นลีะไพจติร 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อคดี“เพราะเคยมีตัวอย่างคดีที่ฟ้องข้อหาฆ่าผู้อื่น แม้ไม่พบศพเลยก็ตาม”31

วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดีเอสไออ้างว่าเอกสารส�านวนการสืบสวนคดีนายสมชาย นีละไพจิตรถูกขโมยไประหว่างที่มีการชุมนุม
ประท้วงในกรุงเทพมหานคร32 ต่อมามีการปฏิเสธว่าค�ากล่าวอ้างดังกล่าวไม่เป็นความจริง33

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดีเอสไอแถลงว่าก�าลังพิจารณายุติการสืบสวนสอบสวนคดีการถูกบังคับให้สูญหายของนายสมชาย  
นีละไพจิตร34

จดหมายเปิดผนึกจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษและรัฐบาลไทย

เมือ่วนัที ่๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการนกันติศิาสตร์สากลส่งจดหมายเปิดผนกึถงึดเีอสไอและรฐับาลไทย โดยแสดงความกงัวล
เกีย่วกบัค�าแถลงต่างๆ ของดเีอสไอ ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทัง้ยืน่ข้อเสนอแนะหลายประการเพือ่ทีร่ฐับาลไทยจะได้ปฏบิตัติาม
พันธกรณีระหว่างประเทศที่ผูกพันอยู่ อันได้แก่ พันธกรณีภายใต้ ICCPR และ CAT รวมทั้งอนุสัญญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหาย35

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลต่อดีเอสไอ มีดังนี้:

(๑) ดีเอสไอควรด�าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีบังคับให้สูญหายของนายสมชาย นีละไพจิตรต่อไปจนกว่าชะตากรรมและท่ีอยู่ของ
นายสมชายจะเป็นทีป่รากฏ และจนกว่าผูก้ระท�าผดิซึง่รวมเจ้าหน้าทีรั่ฐจะถกูน�าตวัมาด�าเนนิคดลีงโทษตามกระบวนการยตุธิรรม

(๒) ดเีอสไอควรขอรับการสนบัสนุนด้านทรพัยากรบคุคลและงบประมาณตามทีจ่�าเป็น รวมถงึความช่วยเหลือจากประชาคมโลก เพ่ือ
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนได้ถี่ถ้วนและเป็นกลาง ตลอดจนเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

(๓) ดีเอสไอควรท�างานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ที่ก�าลังถูกสอบสวนจะไม่สามารถครอบง�า
ความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนด้วยการกดดันหรือข่มขู่หรือแก้แค้นผู้ร้องทุกข์ พยาน ครอบครัวนายสมชาย นีละไพจิตร
หรือทนายความโจทก์ รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนด้วย

(๔) ดีเอสไอควรแจ้งความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนเป็นระยะต่อครอบครัวนายสมชาย นีละไพจิตรและสาธารณะ

(๕) ดีเอสไอควรให้เจ้าหน้าที่พลเรือนท�าหน้าที่คุ้มครองนางอังคณา นีละไพจิตรต่อไป และ

(๖) ดีเอสไอควรด�าเนินการด้วยมาตรการทั้งปวงที่จ�าเป็น รวมถึงให้ความร่วมมือกับส�านักงานอัยการสูงสุด เพื่อรับประกันว่าผู้ที่ต้อง
รบัผดิชอบต่อการบงัคบันายสมชาย นลีะไพจติรให้สญูหายจะถกูด�าเนนิคดแีละถกูลงโทษ ไม่ว่าจะพบศพนายสมชายหรอืไม่กต็าม



12 สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

คณะท�างานสหประชาชาติเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ

คณะท�างานสหประชาชาติเรือ่งการสญูหายโดยถกูบงัคับหรอืไม่สมคัรใจ ซึง่เป็นหน่วยงานพเิศษทีจ่ดัตัง้ข้ึนภายใต้คณะมนตรสีทิธมินษุยชน 
แห่งสหประชาชาต ิได้พยายามค้นหาข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัชะตากรรมและทีอ่ยูข่องนายสมชาย นลีะไพจติร มาตลอดตัง้แต่ได้รบัแจ้งเรือ่งกรณี
นายสมชายเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะท�างานฯ ได้ประสานงานกบัรัฐบาลไทย คณะกรรมการนกันติศิาสตร์สากลและองค์กรพฒันาเอกชนอืน่ๆ 
รวมถึงครอบครัวนายสมชาย อีกทั้งที่ผ่านมายังได้อ้างอิงกรณีบังคับให้สูญหายนายสมชายในรายงานหลายฉบับที่จัดท�าขึ้น36

วนัที ่๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้แทนคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลประจ�าสหประชาชาตใินกรงุเจนวีาได้เป็นตวัแทนนางองัคณา นลีะไพจติร 
ประชุมร่วมกับคณะท�างานสหประชาชาติเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้แทนคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลประจ�าสหประชาชาติในกรุงเจนีวากล่าวว่า:

“คณะท�างานสหประชาชาติเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจได้แสดงความมุ่งมั่นต้ังใจจริงกับกรณีบังคับให้สูญหาย
ของนายสมชาย นลีะไพจติร นบัจากวันทีไ่ด้รบัเรือ่งเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘....คณะกรรมการนกันติศิาสตร์สากลชืน่ชมในความพยายาม
อย่างต่อเนื่องของคณะท�างานฯ ที่จะผลักดันให้รัฐบาลไทยสืบสวนสอบสวนคดีนี้ด้วยความถูกต้อง ด�าเนินคดีลงโทษผู้กระท�าผิด  
และให้ความคุ้มครองบุคคลผู้ยังคงเสี่ยงกับการถูกข่มขู่หรือแก้แค้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแสวงหาความยุติธรรม”37

ชะตากรรมของนายสมชาย นีละไพจิตร

มีพยานหลักฐานแวดล้อมหนักแน่นว่านายสมชาย นีละไพจิตรได้เสียชีวิต และถูกฆ่าโดยการกระท�าหรือละเว้นการกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ทั้งนี้ ครอบครวัและมติรสหายเชือ่ว่านายสมชาย นลีะไพจติรถกูฆาตกรรม และสิง่ทีต่้องการ คือ การหาความจริง การน�าผู้กระท�าความผิด
และมีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษ รวมถึงการเยียวยาชดเชยอย่างเหมาะสม

นอกจากการให้สมัภาษณ์กบัสือ่ไทยของนายกรฐัมนตรทีกัษณิ ชนิวตัรเมือ่วนัที ่๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึง่ยอมรบัว่านายสมชาย นลีะไพจติร 
เสยีชีวติแล้ว38 ยงัมหีน่วยงานรัฐและข้าราชการระดบัสงูมากมายทีย่นืยนัการเสยีชวีติของนายสมชายอย่างเป็นทางการเช่นกนั ย้อนไปตัง้แต่
ช่วงแรกหลังนายสมชายหายตัวไป ประมาณวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ ได้ตอบกระทู้ใน 
สภาผู้แทนราษฎรว่า “ผมมีข้อมูลว่า นายสมชายได้พูดคุยกับใครก่อนเสียชีวิต....”39

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรกล่าวกับสื่อไทยว่า “......เราได้ทราบว่าเสียชีวิตแล้วจากพยานหลักฐาน
แวดล้อม”40 ต่อมาในวนัที ่๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมสอบสวนคดพีเิศษรายงานว่ามพียานหลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะบ่งชีว่้านายสมชาย นลีะไพจติร 
เสียชีวิตแล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุว่าศพอยู่ที่ไหน41 ก่อนหน้านั้นในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ส�านักงานอัยการสูงสุดก็ได้แถลงว่ามี
หลักฐานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายสมชาย42

สถานที่ซึ่งมีผู้พบเห็นทนายสมชาย นีละไพจิตรเป็นครั้งสุดท้าย บนถนนรามค�าแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร



13สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

ประเด็นกฎหมายที่ส�าคัญ

ค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ท�าให้เห็นถึงประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องสองประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่:

(๑) สถานะของสมาชิกในครอบครัวในฐานะผู้เสียหายจากการบังคับให้สูญหายในระบบยุติธรรมของไทย และ

(๒) มีความจ�าเป็นหรือไม่ที่จะต้องพบศพหรือซากชิ้นส่วนของบุคคลผู้ “สูญหาย” ก่อนการตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่น

สถานะการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับให้สูญหายในระบบยุติธรรมของไทย

หลักกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าสมาชิกในครอบครัวเหยื่อผู้เสียหายจากการบังคับให้สูญหายเป็นผู้เสียหายเช่นกัน และหลักนี้ควร 
ได้รับการยอมรับในระบบยุติธรรมของไทยด้วย

หน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องให้หลักประกันว่าครอบครัวผู้เสียหายมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาชดเชยอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล  
สทิธใินการเยยีวยาได้รบัการประกนัไว้ตามมาตรา ๒ ของ ICCPR และมาตรา ๑๓ กบั ๑๔ ของ CAT และยงัมอียูใ่นมาตรา ๘ และ ๒๔ ของ
อนสุญัญาต่อต้านการบงัคบับคุคลให้สญูหาย และมาตรา ๙ ของปฏญิญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการคุม้ครองบคุคลทกุคนจากการถกูบงัคบัให้
สญูหาย อนึง่ หากผู ้“สญูหาย” มบีตุรในขณะทีถ่กูบงัคับให้สญูหายไป สทิธขิองบตุรกไ็ด้รบัการประกนัโดยอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ด้วย43

ผู้ด�าเนินการสืบสวนสอบสวน ซ่ึงรวมดีเอสไอ มีหน้าที่แจ้งความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนกับสมาชิกครอบครัวผู้เสียหายทราบ 
เป็นระยะ เพราะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสิทธิในการได้รับการเยียวยาชดเชยของผู้เสียหาย

สิทธิดังกล่าวปรากฏอยู่ในมาตรฐานระหว่างประเทศหลายฉบับ รวมทั้งมาตรา ๒๔ ของอนุสัญญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหายซึ่ง
ก�าหนดพันธกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐในการชี้แจงความจริงให้ครอบครัวทราบเกี่ยวกับพฤติการณ์ของการบังคับให้สูญหาย ความคืบหน้าและ
ผลการสืบสวนสอบสวน เช่นเดียวกับชะตากรรมของบุคคลผู้ “สูญหาย”44

ดังนั้น รัฐบาลไทยจะต้องแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหาย โดยแก้ไขบทบัญญัติกฎหมาย
ต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อครอบครัวผู้เสียหายจากการบังคับให้สูญหายในการด�าเนินการทางอาญาแทนผู้ “สูญหาย” ยกตัวอย่างเช่น 
มาตรา ๕ ของประมวลวธิพีจิารณาความอาญาทีก่�าหนดให้สมาชกิครอบครวัต้องพสิจูน์ว่าผูเ้สยีหายเสียชวีติหรอืไม่สามารถกระท�าการเองได้  
ก่อนที่จะสามารถจัดการแทนผู้เสียหายได้

กรณีไม่พบศพ

ข้อเทจ็จรงิทีว่่าเจ้าพนกังานผูด้�าเนนิการสบืสวนสอบสวนไม่พบศพบคุคลผู ้“สญูหาย” ไม่ควรเป็นอปุสรรคในการน�าผูก้ระท�าความผดิกรณี
บังคับให้สูญหายมาด�าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและลงโทษด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมกับความร้ายแรงอย่างยิ่งของความผิดลักษณะนี้

ตามแนวหลกักฎหมายระหว่างประเทศ เคยมกีรณทีีศ่าลพพิากษาลงโทษจ�าเลยในคดฆีาตกรรมแม้จะไม่พบศพหรอืชิน้ส่วนมนษุย์เลยก็ตาม 
อันที่จริงแล้ว คดีฆาตกรรมนั้นสามารถด�าเนินการสอบสวนได้โดยอาจอาศัยพยานหลักฐานแวดล้อมเพียงอย่างเดียว ตราบเท่าที่การพิสูจน์
องค์ประกอบของการฆาตกรรมเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด นั่นคือ

(๑) เหยื่อเสียชีวิตแล้ว

(๒) จ�าเลยเป็นผู้ท�าให้เกิดการเสียชีวิตนั้น และ

(๓) จ�าเลยมีเจตนาร้ายอยู่ก่อนแล้ว (mens rea) เช่น เจตนาฆ่า

ในกรณีบังคับให้สูญหาย รัฐภาคีและศาลที่มีเขตอ�านาจย่อมมีพันธกรณีที่จะสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังและด�าเนินคดีทางอาญากับ 
ผู้กระท�าผิด

ด้วยเหตุนี้ หากมีพยานหลักฐานแวดล้อมอันน่าเชื่อถือว่าการเสียชีวิตเกิดจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐ ก็จะต้องด�าเนินคดีฆาตกรรมกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด



14 สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

การเยียวยาชดเชย

รฐับาลไทยจะต้องให้การเยยีวยาอย่างมีประสทิธผิลแก่นางองัคณา นลีะไพจติรและ
ครอบครัว

สบืเนือ่งจากมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่อนมุตัคิวามช่วยเหลอืและฟ้ืนฟู
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ รัฐบาลไทย
ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินรวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อการศึกษาแก่บุตร
ท้ังห้าคนของนายสมชาย นีละไพจิตร อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการชดเชยด้วยตัวเงิน 
รัฐบาลไม่เคยมีการยอมรับผิดหรือแสดงความรับผิดชอบต่อการบังคับให้สูญหาย
นายสมชาย

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์
แห่งชาติ รัฐบาลไทยได้จ่ายค่าตอบแทนความเสียหายจ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(ประมาณ ๓,๓๐๐ ดอลลาร์สหรัฐในขณะน้ัน) แก่นางอังคณา นีละไพจิตร โดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าชดเชยการสูญหายที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ความ 
ขัดแย้งในภาคใต้ แต่นางอังคณา นีละไพจิตรปฏิเสธที่จะรับเงินดังกล่าวและขอให้
น�าเงนิจ�านวนนีไ้ปช่วยเหลอืประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรงในจงัหวดั
ชายแดนใต้แทน45

วนัที ่๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ นางองัคณา นลีะไพจติรยืน่ค�าร้องต่อกรมคุม้ครอง
สิทธิและเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม เพือ่ขอค่าตอบแทนและค่าเสยีหายแก่ผูเ้สยีหาย 
ในคดอีาญา ในตอนแรก เจ้าหน้าทีป่ฏเิสธค�าร้องด้วยเหตผุลว่ายงัไม่เป็นทีป่รากฏว่า
นายสมชาย นลีะไพจติรได้รบัความเสยีหายหรอืเสยีชวีติ และค�าขอรบัค่าตอบแทน
ความเสียหายจะต้องยื่นภายในเวลาหน่ึงปี ต่อมาวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ�าเลยในคดอีาญาซึง่มรีองปลดักระทรวงเป็นประธานได้ทบทวนกรณนีีอ้กีครัง้หนึง่
จากข้อเท็จจริงและความเห็นด้านกฎหมายเก่ียวกับคดี ในที่สุด คณะกรรมการฯ  
ได้อนุมัติค่าตอบแทนความเสียหายแก่นางอังคณา นีละไพจิตรด้วยเหตุของคดี
ฆาตกรรม แต่ไม่จ่ายค่าทดแทนในการด�าเนินคดีและค่าจัดงานศพเนื่องจากไม่มี
การพบศพนายสมชาย46

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายหลังจากที่ศาลแพ่งประกาศให้นายสมชาย 
นีละไพจิตรเป็นบุคคล “สาบสูญ” นางอังคณา นีละไพจิตรได้รับค่าชดเชยเป็น
เงินจ�านวน ๘๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๒,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔47

ในเดอืนมถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้โครงการของรฐับาลในการชดเชยแก่ผูไ้ม่ได้กระท�าความผดิทีต่กเป็นผูเ้สยีหายในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
คณะกรรมการนโยบายและอ�านวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ได้จ่ายค่าชดเชยการสูญหายของนายสมชาย นีละไพจิตรเป็นเงินจ�านวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) แก่
นางอังคณา นีละไพจิตร เหตุผลในการจ่ายค่าชดเชย คือ นายสมชาย นีละไพจิตรถูกประกาศให้เป็นบุคคล “สาบสูญ” และเป็นที่เชื่อได้ว่า 
การหายตัวไปของเขามีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนเกี่ยวข้องด้วย อีกทั้งยังมีความเช่ือมโยงกับสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
สิง่ทีน่่าสนใจอย่างยิง่ คอื นางอังคณา นลีะไพจติรได้ยนืยนัว่าจะไม่รบัเงนิชดเชยดงักล่าวหากจะถกูตดัสทิธิในการด�าเนนิคดีอาญา ซึง่รฐับาล
ไทยก็ได้ยินยอมตามที่นางอังคณายืนยัน48

กระนัน้กต็าม เงนิชดเชยเหล่านีย้งัไม่ใช่การเยยีวยาและไม่อาจถอืเป็นการเยยีวยาการละเมดิสทิธมินษุยชนตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ 
เพราะขาดความเกี่ยวโยงกับการยอมรับว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการกระท�าความผิดโดยรัฐ

“ดิฉันไม่สนใจว่าท�าไมคุณสมชายจึงถูกท�าให้
หายไป แต่ดฉินัมกัตัง้ค�าถามกบัตวัเองว่าท�าไม
สังคมจึงปล่อยให้มีการบังคับบุคคลสูญหาย
โดยไม่รู ้สึกว่าเป็นเรื่องผิดปกติท่ีสังคมต้อง
รับผิดชอบ หลัง ๑ ปีของการหายไปของคุณ
สมชาย ดิฉันจึงเริ่มต้ังค�าถามกับลูกๆว่าเราจะ
ท�าอย่างไรต่อไป เรามีทางเลือกที่จะอยู่เฉยๆ 
โดยมีหลายฝ่ายพยายามเยียวยาด้วยการให้
ความช่วยเหลือ หรือลุกขึ้นเพื่อทวงถามความ
ยตุธิรรมซึง่ไม่ทราบว่าเราจะต้องเผชญิกบัอะไร
บ้างในวันข้างหน้า และสุดท้ายก็ไม่ทราบว่า
จะยังมีความยุติธรรมหลงเหลือให้กับคนเล็กๆ 
อย่างเราหรือไม่ เราอาจต้องสูญเสียญาติมิตร 
หรอืเพือ่นฝงูทีไ่ม่อาจทนกบัการถกูข่มขูค่กุคาม
ได้ แต่ที่สุดทุกคนในครอบครัวก็เห็นพ้องกันว่า 
เราจะต้องไม่ยอมให้พ่อต้องถกูท�าให้หายไปโดย
เราไม่ได้ท�าอะไรเลย”

องัคณา นลีะไพจติร: บนัทกึนอกบรรทัด...๔ ปีที่
หายไป เดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๒๐-๒๑



15สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

กฎหมายระหว่างประเทศก�าหนดว่ารฐัจะต้องให้การเยยีวยาอย่างมปีระสทิธผิลโดยไม่ล่าช้า และการชดเชยอย่างเตม็ทีแ่ก่บุคคลผูก้ล่าวอ้างว่า 
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน49 การเยียวยาจะต้องเป็นที่เปิดเผยเพื่อที่ว่าทุกคนจะสามารถได้รับประโยชน์โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  
อนึ่ง ในการเยียวยาอย่างมีประสิทธิผลน้ัน เจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนและสรุปคดีจะต้องมีความอิสระและเป็นกลาง ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ การเยียวยาจะต้องปฏิบัติได้จริง มีประสิทธิภาพและไม่ใช่เป็นเพียงนามธรรม:

(๑) การเยียวยาจะต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเข้าถึงได้

(๒) จะต้องเป็นการเยียวยาโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระ

(๓) ผู้เสียหายควรได้หารือที่ปรึกษากฎหมายและได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายในกรณีที่จ�าเป็น

(๔) การเยียวยาจะต้องน�าไปสู่การบรรเทาทุกข์ ซึ่งรวมถึงการชดเชยและตอบแทนความเสียหาย

(๕) สิทธิที่จะได้รับการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน มีประสิทธิภาพและเป็นกลางถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการได้รับการเยียวยา

(๖) หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการเยียวยาอย่างรวดเร็วและจริงจัง

(๗) กรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จะต้องมีการเยียวยาโดยฝ่ายตุลาการ

(๘) การเยียวยาชดเชยจะต้องไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะในรูปแบบเงิน แต่ยังรวมการท�าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม การท�าให้พอใจ การให้หลัก
ประกันว่าจะไม่เกิดซ�้าอีก การฟื้นฟู และการชดเชยความเสียหาย50

เหนอืสิง่อืน่ใด นางองัคณา นลีะไพจติรและครอบครวัมสิีทธทิีจ่ะรูค้วามจรงิ ซึง่เป็นสทิธขิองผู้เสยีหายและครอบครวัในการได้รบัข้อมลูและ
ค�าชีแ้จงเกีย่วกับข้อเทจ็จรงิทีน่�าไปสูก่ารละเมดิสทิธมินษุยชนอย่างร้ายแรง การปฏิเสธสทิธดิงักล่าวไม่เพยีงแต่เป็นการปฏิเสธสทิธใินการได้
รบัการเยยีวยา การสบืสวนสอบสวนและการชดเชยเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการประติบตัทิีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรมและย�า่ยศัีกดิศ์รเีช่นกัน เนือ่งจาก
เป็นการสร้างความทุกข์ทรมานซ�้าเติมผู้เสียหายและครอบครัวยิ่งขึ้นไปอีก51

มาตรา ๑๘ ของอนุสัญญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหายก�าหนดให้รัฐจะต้อง “รับประกันว่าอย่างน้อยที่สุดบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 
อันชอบธรรมใน....ข้อมูล [เก่ียวกับการบังคับให้สูญหาย] เช่น ญาติของผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพ ตัวแทนหรือทนายความ เข้าถึงข้อมูลดังต่อ
ไปนี้: เจ้าหน้าที่ผู้ออกค�าสั่งให้มีการลิดรอนเสรีภาพ; วัน เวลาและสถานที่ที่บุคคลนั้นถูกลิดรอนเสรีภาพและถูกพาไปยังสถานที่ลิดรอน
เสรภีาพ; เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในการบงัคบับญัชาการลดิรอนเสรภีาพ; ทีอ่ยูข่องบคุคลผูถ้กูลดิรอนเสรภีาพซึง่รวมถงึจดุหมายปลายทางและ 
เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในกรณทีีม่กีารเคลือ่นย้ายบคุคลนัน้; วนั เวลาและสถานทีป่ล่อยตวั; ข้อมลูด้านสขุภาพของผูถ้กูลดิรอนเสรภีาพ; และ
พฤติการณ์และสาเหตุของการเสียชีวิตรวมทั้งสถานที่ของศพหรือร่องรอยที่เหลืออยู่ ในกรณีที่มีการเสียชีวิตระหว่างถูกลิดรอนเสรีภาพ”

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลมีความมุ่งหวังที่จะผลักดันให้รัฐบาลไทยด�าเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีบังคับสูญหายนายสมชาย  
นีละไพจิตร ให้มีความคืบหน้า โดยสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย จึงมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้:

(๑) รัฐบาลไทยควรให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหาย

(๒) รัฐบาลไทยควรบญัญัตกิฎหมายภายในประเทศให้การบงัคบับคุคลให้สูญหายเป็นความผดิทางอาญาเป็นการเฉพาะ พร้อม
ทั้งมีบทลงโทษซึ่งค�านึงถึงความร้ายแรงอย่างยิ่งของอาชญากรรมเช่นนี้

(๓) รฐับาลไทยควรปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายทีม่อียูใ่ห้สอดคล้องกับอนสุญัญาต่อต้านการบงัคบับคุคลให้สญูหายและพนัธกรณี
ของรัฐภายใต้ ICCPR และ CAT ซึ่งรวมถึงการเยียวยาชดเชยอย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) รัฐบาลไทยควรให้การเยียวยาอย่างมีประสิทธิผลและการชดเชยอย่างเต็มที่แก่นางอังคณา นีละไพจิตรและครอบครัว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการให้ข้อมูลและความกระจ่างในข้อเท็จจริงซึ่งน�าไปสู่การบังคับให้สูญหาย ตลอดรวมถึงความ
ก้าวหน้าและผลการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ

(๕) รัฐบาลไทยควรให้ความส�าคัญกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วย
เรื่องการสืบสวนสอบสวน ดังที่ระบุในจดหมายเปิดผนึกลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



16 สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

ภาคผนวก

เส้นทางการต่อสู้ของนางอังคณา นีละไพจิตร – สิบปีของการแสวงหาความยุติธรรม

นับตั้งแต่ท่ีได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าสามีเธอหายตัวไป นางอังคณา นีละไพจิตรได้พยายาม
ค้นหาความจริงมาโดยตลอดและเรียกหาความยุติธรรมในกรณีบังคับให้สูญหายนายสมชาย นีละไพจิตร

ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้ นางอังคณา นีละไพจิตรกลายเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และต่อมาได้เป็นประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อ
สันติภาพ (Justice for Peace Foundation – JFP) ซึ่งท�างานมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยสันติวิธี 
การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม และการขจัดวัฒนธรรมการปล่อยคนผิดให้ลอยนวล

นอกเหนือจากการน�าคดีไปสู่ความสนใจขององค์กรต่างๆ ในองค์การสหประชาชาติแล้ว นางอังคณา นีละไพจิตรได้ด�าเนินการส่งเอกสาร
หนังสือต่างๆ และเคยพบปะเจ้าหน้าที่รัฐหลายคน รวมทั้งองค์กรและหน่วยงานรัฐต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ นางอังคณา นีละไพจิตรเข้าพบนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรซึ่งสัญญาว่าจะดูแลคดีให้

๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อ 
ร้องทุกข์ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมากว่าหนึ่งปีห้าเดือน แม้ว่ามีเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
มากมายก�าลังสืบสวนสอบสวนคดีนี้อยู่

๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นางองัคณา นลีะไพจติรส่งจดหมายถงึรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม
คอื พล.ต.อ. ชดิชยั วรรณสถติย์ กบัอธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ คอื พล.ต.ต. สมบตั ิอมรววิฒัน์ 
เพ่ือเรียกร้องให้เร่งรัดคดีสูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร นอกจากนี้ เธอยังเรียกร้อง
ให้มีการสืบสวนสอบสวนในวงกว้างขึ้นด้วยข้อหาเพิ่มเติม เพราะการพิจารณาคดีค�านึงถึงแต่
เรือ่งปล้นและบงัคบัขูเ่ขญ็ซึง่ไม่สามารถน�าไปสูค่วามยตุธิรรมอยา่งเต็มทีใ่นกรณบีงัคับบคุคลให้
สูญหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นางองัคณา นลีะไพจติรส่งจดหมายถงึจเรต�ารวจในส�านกังานต�ารวจแห่งชาตเิพ่ือประท้วงการท่ี
เจ้าหน้าทีต่�ารวจนายหนึง่ซึง่ตกเป็นจ�าเลยในการพจิารณาคดอีาญายงัคงปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอยู่
ระหว่างทีค่ดกี�าลงัคบืหน้า อกีทัง้จ�าเลยอกีคนหนึง่ก�าลงัยืน่เรือ่งขอกลบัเข้ารบัราชการหลงัเสรจ็
สิ้นการพิจารณาคดีแล้ว 

๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายถึงส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ
ในคดทีนายสมชาย นลีะไพจติร (เพือ่ช่วยผูเ้สยีหายและครอบครวัในการยืน่ฟ้องต�ารวจต่อศาล
ปกครอง)

๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อร้องขอข้อมูลความ 
คืบหน้าในการสืบสวนสอบสวน

๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์เพื่อร้องขอให้ศึกษา
ประเด็นต่างๆ ของคดี และให้รัฐบาลเปิดเผยความจริง

๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นางองัคณา นลีะไพจติรยืน่ค�าร้องต่อศาลปกครองกล่าวหาส�านกังานต�ารวจแห่งชาตว่ิาบกพร่อง
ที่ไม่ลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ และจ�าเลยอีกสี่คน

๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นางองัคณา นลีะไพจติรส่งจดหมายเปิดผนกึถงึนายกรฐัมนตรอีภสิทิธิ ์เวชชาชวีะเพือ่เร่งรดัการ
ท�าคดีทนายสมชาย นีละไพจิตร

๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นางอังคณา นีละไพจิตรเข้าพบนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือพูด
คุยเกี่ยวกับความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนคดีบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย  
นีละไพจิตร
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๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ นางองัคณา นลีะไพจติรส่งจดหมายถงึรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรมเพือ่ติดตามความก้าวหน้า
ในการสืบสวนสอบสวนคดีบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร อีกทั้งระบุข้อวิตก
กังวลหลายประการ

๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางองัคณา นลีะไพจติรส่งจดหมายเปิดผนกึถงึนายกรฐัมนตรยีิง่ลักษณ์ ชนิวตัรเพือ่เรยีกร้องให้
เหน็ปัญหาวฒันธรรมการปล่อยคนผดิให้ลอยนวลในประเทศไทย เนือ่งในโอกาสครบรอบเก้าปี
แห่งการถูกบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร

๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นางองัคณา นลีะไพจติรส่งจดหมายถงึนายกรฐัมนตรยีิง่ลกัษณ์ ชนิวัตรเกีย่วกบัเรือ่งการสบืสวน
สอบสวนคดีทนายสมชาย นีละไพจิตร

๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายถึงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อม
ส�าเนาไปยัง ๑. ประธานคณะท�างานสหประชาชาติเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัคร
ใจ (WGEID) ๒. ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวนคดีโดยดีเอสไอและแถลงการณ์ของดีเอสไอที่ว่าส�านวนคดีหายไป รวมทั้งที่ว่าดีเอส
ไอก�าลังพิจารณายุติการสืบสวนสอบสวนคดีนี้

แม้ว่านางอังคณา นีละไพจิตรได้พยายามหลายคร้ังหลายคราที่จะค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายสมชายผู้เป็นสามี แต่ทางการก็
ยังคงไม่อาจให้ค�าชี้แจงอันเป็นที่น่าพอใจได้ ยกตัวอย่างเช่น เม่ือไม่นานมานี้ในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงยุติธรรมได้ส่ง
จดหมายถึงนางองัคณา นลีะไพจติรโดยแจ้งเพยีงว่ารัฐมนตรว่ีาการกระทรวงยติุธรรมได้รบัหนงัสอืขอความเป็นธรรมของนางองัคณา (หนงัสอื
ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการ “สูญหาย” ของส�านวนคดี และการขอทราบข้อมูลความ 
คืบหน้าของการสอบสวนคดี และได้ส่งเรื่องดังกล่าวต่อไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อด�าเนินการต่อไป 



18 สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

(เชิงอรรถ)

1 รัฐบาลไทย สิทธิการตอบในการแลกเปลี่ยนหารือกับประธานคณะท�างานเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ (Royal Thai 
Government, Right of Reply in the Interactive Dialogue with the Chairperson of the Working Group on Enforced or 
Involuntary Disappearances) ซานตอิาโก คอร์ครูา (Santiago Corcuera) เอกสารองค์การสหประชาชาตทิี ่A/HRC/7/2 (2008)
วรรค ๒ – ๓

2 รายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ: เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ แนวโน้มปรากฏการณ์ความ
รุนแรงในอนาคต วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๔๕ – ๔๖

3 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ข้อคิดเห็นทั่วไปที่ ๓๑ ลักษณะพันธกรณีทางกฎหมายทั่วไปส�าหรับรัฐภาคีของกติกาสากล (Nature of 
the General Legal Obligation on State Parties to the Covenant) เอกสารองค์การสหประชาชาติที่ CCPR/C//21/Rev.1/
Add.13 (2004) วรรค ๑๕, ๑๖ และ ๑๘

4 การลงนาม คือ วิธีรับรองความถูกต้องและแสดงความตั้งใจของรัฐที่ลงนามในการด�าเนินกระบวนการรับรองสนธิสัญญาต่อไปการลง
นามท�าให้รัฐที่ลงนามสามารถเดินหน้าเพื่อการให้สัตยาบัน สนองรับหรือให้ความเห็นชอบ อีกทั้งยังสร้างพันธกรณีในการละเว้นโดย
สุจริตการกระท�าใดๆ ซึ่งจะขัดขวางหรือท�าให้ความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญาเสื่อมเสียไปส่วนการให้สัตยาบันคือการกระท�าในทาง
กฎหมายระหว่างประเทศซ่ึงรัฐหน่ึงแสดงความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาฉบับหนึ่งหากคู่สัญญาได้แสดงเจตนาที่จะให้ความ
ยินยอมด้วยการกระท�าเดียวกันแล้ว กระบวนการให้สัตยาบันจะก�าหนดกรอบเวลาที่จ�าเป็นส�าหรับรัฐในการขอความอนุมัติจากผู้มี
อ�านาจภายในรัฐนั้นและการตรากฎหมายที่จ�าเป็นเพื่อให้สนธิสัญญามีผลบังคับภายในรัฐ

5 ปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับให้สูญหาย (Declaration on the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance) เอกสารองค์การสหประชาชาติที่ A/RES/47/133 (1992)

6 ปัจจุบัน คือ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (Muslim Attorney Centre Foundation – MAC) ซึ่งตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
ทนายความมุสลิมที่ต้องการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้ไม่สามารถจ้างที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ที่ได้รับการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมจากรัฐ รวมทั้งผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคง

7 กรมสอบสวนคดพีเิศษได้ด�าเนนิการสบืสวนสอบสวนข้อกล่าวหาเรือ่งการทรมานลกูความทัง้ห้าคนของนายสมชาย นลีะไพจิตร และส่ง
คดีต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการฯ ยกค�าร้องเนื่องจาก
หลกัฐานไม่เพยีงพอทีจ่ะพสิจูน์ว่ามกีารทรมานเกดิข้ึนจรงิ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เจ้าหน้าทีต่�ารวจระดบัสงูสองนายแยกกนัยืน่ฟ้องกลบัทาง
อาญากับหนึ่งในลูกความห้าคนน้ันด้วยข้อกล่าวหาว่าให้การอันเป็นเท็จเกี่ยวกับตนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและปปช. แม้คดีแรกจะ
ถูกยก แต่คดีที่สองชนะ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ศาลอาญาพิพากษาว่าจ�าเลยมีความผิดฐานให้การอันเป็นเท็จ และลงโทษจ�าคุกจ�าเลย
เป็นเวลา ๒ ปี

8 กวี จงกิจถาวร: The Politics of Disappearance – Thai-style เดอะ เนชั่น วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

9 มาตรา ๓๐๙ ของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๐๐๘): “ผูใ้ดข่มขนืใจผูอ้ืน่ให้กระท�าการใด ไม่กระท�าการใด หรือจ�ายอมต่อ
สิ่งใด โดยท�าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดย
ใช้ก�าลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท�าการนั้น ไม่กระท�าการนั้นหรือจ�ายอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

10 มาตรา ๓๔๐ ของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๐๐๘):“ผูใ้ดชงิทรพัย์โดยร่วมกนักระท�าความผดิด้วยกันตัง้แต่สามคนขึน้ไป 
ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท”

11 http://www.icj.org/thailand-a-report-on-the-criminal-trial-and-investigation-of-the-enforced-disappearances-of-
the-thai-human-rights-lawyer-somchai-neelapaichit/

12 สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ข่าวภาคค�่า (ภาษาไทย) วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถูกอ้างถึงในรายงานขององค์กรฮิวแมนไรท์ วอทช์ 
(Human Rights Watch): “It Was Like My Son No Longer Existed” Enforced Disappearances in Thailand’s Southern 
Border Provinces เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หน้า ๕๘ – ๕๙
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13 คณะท�างานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ: รายงานครบรอบหกปีของการถูกบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร: ความล้มเหลว
ของกระบวนการยตุธิรรมไทยในการค้นหาความจรงิ การเยยีวยาและการป้องกันการละเมดิสทิธมินษุยชนในประเทศไทย เดอืนมนีาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ หน้า ๑๕

14 มลูนธิผิสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation) ใบแจ้งข่าว: ต�ารวจใหญ่อดตีผูถ้กูกล่าวหาซ้อมผูต้้องหาฟ้องกลบัเหยือ่ถกูซ้อม
ทรมานเกี่ยวเนื่องคดีปล้นปืนในปี ๒๕๔๗ และอุ้มทนายสมชาย วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

15 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation) ใบแจ้งข่าว: ศาลพิพากษาลงโทษจ�าคุก 2 ปี เหยื่อถูกซ้อมทรมานกรณีปล้น
ปืน ในคดีเจ้าหน้าทีต�ารวจฟ้องกลับข้อหาแจ้งความเท็จต่อดีเอสไอและปปช. วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

16 นายกรัฐมนตรียอมรับเป็นครั้งแรกว่าทนายสมชาย นีละไพจิตรเสียชีวิตแล้วภายหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพบหลักฐานบาง
ประการ ส�านกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์ วนัที ่๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาษาไทย) สถานโีทรทศัน์ช่อง ๓ ข่าวภาคค�า่ (ภาษาไทย) วนั
ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถูกอ้างถึงในรายงานขององค์กรฮิวแมนไรท์ วอทช์ (Human Rights Watch): “It Was Like My Son 
No Longer Existed” Enforced Disappearances in Thailand’s Southern Border Provinces เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หน้า ๕๘ – ๕๙

17 DSI ฟันธง! ทนายสมชายถูกฆ่าเผายัดถังทิ้งล�าน�้าแม่กลอง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาษาไทย) http://
www.manager.co.th/crime/Viewnews.aspx?newsiD=9490000038811

18 DSI ฟันธง! ทนายสมชายถูกฆ่าเผายัดถังทิ้งล�าน�้าแม่กลอง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาษาไทย) http://
www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9490000038811,DSI ยงัค้นหาหลกัฐานทนายสมชายหายตวัไป ส�านกั
ข่าวไทย วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาษาไทย), ผลตรวจ DNA กระดูกสามชิ้นยังไม่ใช่ของทนายสมชาย ประชาไท วันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาษาไทย): http://www.prachatai.com/journal/2006/11/10651

19 Warrants soon in the Somchai ‘murder’ case, เดอะ เนชั่น วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙: http://www.
nationmultimedia.com/2006/11/04/headlines/headlines_30018061.php

20 Arrests of top police discounted, เดอะ เนชั่น วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙: http://www.nationmultimedia.
com/2006/11/05/national/national_30018102.php

21 “องัคณา” เสนอ “ดเีอสไอ” ชะลอออกหมายจบัผูต้้องหาอุม้สมชาย ประชาไท วนัที ่๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๙(ภาษาไทย): http://
prachatai.com/journal/2006/11/10384

22 http://www.icj.org/thailand-icj-marks-the-three-year-anniversary-of-the-disappearance-of-prominentmuslim-lawyer/

23 DSI offers B500,000 reward for Somchai info บางกอกโพสต์ วันที่ ๒ มีนาคม พงศ. ๒๕๕๐

24 รายงานสังเกตการณ์การพจิารณาคดีโดยคณะกรรมการนกันติศิาสตร์สากล (ICJ Trial Observation Report) หน้า ๑๑: http://www.
icj.org/thailand-a-report-on-the-criminal-trial-and-investigation-of-the-enforceddisappearance-of-the-thai-human-
rights-lawyer-somchai-neelapaichit/

25 รายงานสังเกตการณ์การพิจารณาคดีโดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ Trial Observation Report) ภาคผนวก I:http://
www.icj.org/thailand-a-report-on-the-criminal-trial-and-investigation-of-the-enforceddisappearance-of-the-thai-
human-rights-lawyer-somchai-neelapaichit/

26 ดเูหมอืนจะมเีหตผุลหลกัสองประการทีท่�าให้เน้นการค้นหาในพืน้ทีด่งักล่าว ประการแรก เอกสารบนัทกึข้อมูลการใช้โทรศพัท์ของหนึง่
ในจ�าเลยแสดงให้เห็นว่าเขาได้โทรศัพท์ไปที่ต�ารวจภูธรภาค ๗ ที่จังหวัดราชบุรีในคืนที่นายสมชายหายตัวไป และประการที่สอง ข่าว
กรองลับยืนยันว่าพื้นที่นี้มักถูกใช้เป็นที่ส�าหรับทิ้งซากศพที่ถูกสังหารด้วยวิธีการนอกระบบ

27 Bones may be Somchai’s หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

28 Bones may be Somchai’s หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒



20 สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

29 Missing Lawyer, Bones aren’t Somchai’s หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

30 ชงส่งกระดูกเข้าแล็ป-FBI-สรุปทนายสมชาย กรุงเทพธุรกิจ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาไทย): http://www.
bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20090312/23606/ชงส่งกระดูกเข้าแล็ป-FBI-สรุปทนายสมชาย.html

31 DSI aims for masterminds in the Somchai Neelaphaijit case เดอะ เนชั่น วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓:http://www.
nationmultimedia.com/home/2010/09/23/politics/DSI-aims-for-masterminds-in-the-Somchai-Neelaphaij-30138606.
html

32 ค�าให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสของ พล.ต.อ. นิรันด์ อดุลยศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักคดีอาญาพิเศษ ๑ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาษาไทย): https://www.youtube.com/watch?v=q4m1V2x5RTU

33 ค�าให้สัมภาษณ์ของนางสุวรรณา สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ ๒๐ 
ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖: http://www.bangkokpost.com/news/security/385747/justice-ministry-denies-report-somchai-
files-wereremoved

34 ค�าให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสของ พล.ต.อ. นิรันด์ อดุลยศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักคดีอาญาพิเศษ ๑ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาษาไทย): https://www.youtube.com/watch?v=w1k6WQkvNF8

35 http://www.icj.org/thailand-dont-drop-investigation-into-somchais-disappearance/

36 คณะท�างานเรือ่งการสญูหายโดยถกูบงัคบั รายงานของคณะท�างานสหประชาชาตเิรือ่งการสญูหายโดยถกูบงัคบัหรอืไม่สมคัรใจเอกสาร
องค์การสหประชาชาติที่ E/CN.4/2006/56 (2005)วรรค ๕๒๖–๕๒๙; คณะท�างานเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับ รายงานของคณะ
ท�างานสหประชาชาตเิรือ่งการสญูหายโดยถกูบงัคบัหรือไม่สมคัรใจเอกสารองค์การสหประชาชาตทิี ่A/HRC/4/41 (2006)วรรค ๔๑๙ 
– ๔๒๑; คณะท�างานเรือ่งการสูญหายโดยถกูบงัคบั รายงานของคณะท�างานสหประชาชาตเิรือ่งการสญูหายโดยถกูบงัคบัหรอืไม่สมคัร
ใจเอกสารองค์การสหประชาชาตทิี ่A/HRC/10/9 (2008)วรรค ๓๙๕ – ๔๐๐; คณะท�างานเรือ่งการสญูหายโดยถูกบงัคบั รายงานของ
คณะท�างานสหประชาชาตเิรือ่งการสญูหายโดยถกูบงัคบัหรอืไม่สมคัรใจเอกสารองค์การสหประชาชาติที ่A/HRC/16/48 (2010)วรรค 
๔๘๔ – ๔๘๕; คณะท�างานเรือ่งการสญูหายโดยถกูบงัคบั รายงานของคณะท�างานสหประชาชาติเรือ่งการสญูหายโดยถกูบงัคบัหรอืไม่
สมัครใจเอกสารองค์การสหประชาชาติที่ A/HRC/19/58/Rev.1 (2011)วรรค ๕๗๙ – ๕๘๐

37 http://www.icj.org/thailand-dont-drop-investigation-into-somchais-disappearance/

38 นายกรฐัมนตรียอมรบัเป็นครัง้แรกว่านายสมชาย นลีะไพจติรเสยีชวิีตแล้วภายหลังจากทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษพบหลักฐานบางประการ 
ส�านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาษาไทย) สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ข่าวภาคค�่า (ภาษาไทย) วันที่ ๑๓ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถูกอ้างถึงในรายงานขององค์กรฮิวแมนไรท์ วอทช์ (Human Rights Watch): “It Was Like My Son No 
Longer Existed” Enforced Disappearances in Thailand’s Southern Border Provinces เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หน้า 
๕๘ – ๕๙

39 รายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ: เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ แนวโน้มปรากฏการณ์ความ
รนุแรงในอนาคต(Overcoming Violence through the Power of Reconciliation) วนัที ่๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบบัแปล
อย่างไม่เป็นทางการ) หน้า ๔๕

40 รายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ: เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ แนวโน้มปรากฏการณ์ความ
รนุแรงในอนาคต(Overcoming Violence through the Power of Reconciliation) วนัที ่๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบบัแปล
อย่างไม่เป็นทางการ) หน้า ๔๕

41 DSI offers B500,000 reward for Somchai info หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

42 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ส�านักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (US Department of State, Bureau of 
Democracy, Human Rights and Labor) Country Reports on Human Rights Practices 2006, Thailand วันที่ ๖ มีนา
คมพ.ศ. ๒๕๕๐: http://www.nationmultimedia.com/2006/11/04/headlines/headlines_30018061.php



21สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

43 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หากเด็กคนหนึ่งถูกแยกจากบิดาหรือมารดาอันเป็นผลจากการบังคับให้สูญหาย รัฐจะต้องเปิดเผยที่
อยู่ของผู้ “สูญหาย” รัฐต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีการละเมิดอนุสัญญาฯ เกิดขึ้นจากการถูกแยกจากกันโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ
เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมส�าหรับการถูกละเมิดเช่นนั้น มาตรา ๙ และ ๙(๔); อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) 
เอกสารองค์การสหประชาชาติที่ 44/25 (1989), ข้อคิดเห็นทั่วไปที่ ๕ (2003), มาตรการทั่วไปในการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กเอกสารองค์การสหประชาชาติที่ CRC/GC/2003/5 (2003)วรรค ๒๔

44 ขอบเขตของพันธกรณีเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาชดเชยถูกก�าหนดไว้ในหลักการขั้นพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติว่า
ด้วยสิทธิในการได้รับการเยียวยาชดเชยของผู้เสียหายจากการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและการ
ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง (UN Basic Principles on the Right to a Remedy and Reparation 
for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International 
Humanitarian Law) ซึ่งหลักการนี้ได้รับการรับรองอย่างเอกฉันท์โดยทุกรัฐในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ; หลักการพื้นฐาน
และแนวปฏิบัติว่าด้วยสิทธิในการได้รับการเยียวยาชดเชยของผู้เสียหายจากการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่าง
ร้ายแรงและการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง (Basic Principles and Guidelines on the Right 
to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious 
Violations of International Humanitarian Law)เอกสารองค์การสหประชาชาติที่ 60/147 (2005)

45 Wife of deceased lawyer Somchai Neelapaijit will not accept a 100,000-baht state compensation ส�านักข่าวแห่ง
ชาติ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ http://202.47.224.92/en/news.php?id=254908080006

46 คณะท�างานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ: รายงานครบรอบหกปีของการถูกบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร: ความล้มเหลว
ของกระบวนการยุติธรรมไทยในการค้นหาความจริง การเยียวยาและการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หน้า ๑๖

47 กระทรวงยุติธรรมจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ข่าวรัฐบาล เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาไทย):http://www.
thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-43-15/item/40175-.html 

48 คณะกรรมการนโยบายและอ�านวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
บันทึกการประชุมที่ ๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

49 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลสิทธิในการได้รับการเยียวยาและชดเชยจากกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง: คู่มือ
ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ (The Right to a Remedy and to Reparation for Gross Human Rights Violations: a 
practitioners’ guide, 2006); หลักการขั้นพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิในการได้รับการเยียวยาชดเชยของผู้
เสียหายจากการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
อย่างร้ายแรง (UN Basic Principles on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 
International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law) เอกสารองค์การ
สหประชาชาติที่ 60/147 (2005)

50 มาตรา ๑๙ – ๒๓ ของหลักการขั้นพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิในการได้รับการเยียวยาชดเชยของผู้เสียหายจาก
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