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บทน�ำ
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวันครบรอบสิบปีการบังคับให้สญ
ู หายนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความและนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชน
จากภาคใต้ของไทย แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปถึงสิบปีแล้ว แต่นางอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาและสมาชิกในครอบครัวนายสมชายยังคงไม่
ทราบความจริงว่าในเย็นวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ นัน้ เกิดอะไรขึน้ กับนายสมชายบ้าง หลังจากทีม่ ปี ระจักษ์พยานเห็นกลุม่ ชายฉกรรจ์
บังคับให้นายสมชายขึ้นรถบนถนนรามค�ำแหงซึ่งเป็นบริเวณพลุกพล่านแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
แม้วา่ รัฐบาลไทยได้มกี ารจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวนีละไพจิตรโดยถือว่านายสมชาย นีละไพจิตรเป็นบุคคล “สาบสูญ” แต่ความล้มเหลวใน
การสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับการบังคับนายสมชายให้สูญหายนั้นขัดแย้งกับค�ำประกาศเจตจ�ำนงโดยนายกรัฐมนตรีในหลายสมัย รวมทั้ง
อัยการสูงสุดและเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ า่ นมาว่าจะแสวงหาความยุตธิ รรมหรืออย่างน้อยทีส่ ดุ โดยการท�ำความจริงให้ปรากฏ ยิง่ กว่านัน้
ยังเป็นการขัดต่อค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ อนึ่ง รัฐบาลไทยได้เคยตอบ
แถลงการณ์ของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลที่มีข้อกังวลว่ายังไม่มีการด�ำเนินคดีที่สัมฤทธิ์ผล ทั้งคดีนายสมชาย นีละไพจิตร หรือการ
บังคับให้บุคคลสูญหายกรณีอื่นๆ ในประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยได้แถลงไว้ว่า:
“รัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญต่อคดีของนายสมชาย นีละไพจิตร ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันคดีน้ีอยู่
ภายใต้การสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม นับจนถึงปัจจุบนั คดีนมี้ คี วามคืบหน้าทีส่ ำ� คัญบางประการ คือ
มีการฟ้องร้องด�ำเนินคดีกบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั บางคน และคาดว่าการสืบสวนในขัน้ ต่อไปจะท�ำให้ขอ้ มูลได้รบั การเปิดเผยมากขึน้ รัฐบาล
ไทยมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการทุกวิถีทางเพื่อน�ำผู้กระท�ำผิดในคดีของนายสมชายมารับโทษ”1
คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากลได้ตดิ ตามกรณีบงั คับให้สญ
ู หายของนายสมชาย นีละไพจิตรอย่างใกล้ชดิ นับจากปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา
ในรายงานฉบับนี้ คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากลรายงานความคืบหน้าเกีย่ วกับสถานะของคดี และมีขอ้ เสนอแนะหลายประการต่อรัฐบาล
ไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ อันรวมถึง
(๑) การให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับให้สูญหาย (International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) และ
(๒) การเยียวยาอย่างมีประสิทธิผลแก่นางอังคณา นีละไพจิตร และครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลทางคดีและ
การอธิบายข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับการบังคับให้สูญหายนายสมชาย ตลอดรวมถึงความคืบหน้าและผลการสืบสวนของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

การบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย
กรณีบงั คับให้นายสมชาย นีละไพจิตรสูญหายและความล้มเหลวของรัฐบาลไทยในการหาผูก้ ระท�ำผิด หรือแม้แต่การให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
ชะตากรรมของนายสมชายเป็นสัญลักษณ์ทแี่ สดงถึงอุปสรรคปัญหาของกระบวนการยุตธิ รรมในคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
คณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ โดยรัฐบาลไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบ
กรณีความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล ได้สรุปข้อวิจัยส�ำคัญประการหนึ่ง คือ การไม่
สามารถหาตัวผูก้ ระท�ำความผิดและรับผิดชอบในคดีนายสมชาย นีละไพจิตร ส่งผลต่อการทีช่ มุ ชนมลายูมสุ ลิมขาดความเชือ่ มัน่ ต่อเจ้าหน้าที่
รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้:
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับทนายสมชายจึงส่งผลโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนท�ำให้ผคู้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยโดยเฉพาะ
ทีเ่ ป็นคนกลุม่ น้อยของประเทศรูส้ กึ ว่ากระทัง่ คนทีม่ ศี รัทธาในกระบวนการยุตธิ รรมของรัฐตลอดมายังไม่สามารถอยูร่ อดปลอดภัย
ได้ คงไม่ต้องกล่าวว่าศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศส�ำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างไร2
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นิยามของการบังคับให้สญ
ู หายในอนุสญ
ั ญาต่อ
ต้านการบังคับบุคคลให้สูญหาย
มาตรา ๒ ของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการบังคับบุคคล
ให้สญ
ู หายนิยามการบังคับให้สญ
ู หายไว้วา่ “การ
จับกุม กักขัง ลักพาตัว หรือการกระท�ำในรูป
แบบใดๆ ก็ตาม ที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่ง
ด�ำเนินการโดยได้รับการอนุญาต การสนับสนุน
หรือการยอมรับโดยปริยายของรัฐ ตามมาด้วย
การปฏิเสธทีจ่ ะยอมรับว่าได้มกี ารลิดรอนเสรีภาพ
หรือการปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลที่
หายสาบสูญ ซึ่งส่งผลให้บุคคลดังกล่าวตกอยู่
ภายนอกการคุ้มครองของกฎหมาย”

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) ปฏิ ญ ญาสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองบุ ค คลทุ ก คน
จากการถูกบังคับให้สูญหาย (UN Declaration on the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance) กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights –
ICCPR) และอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน (Convention against Torture – CAT)
ตลอดจนกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศต่างๆ

ตามพันธกรณีกฎหมายระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นรัฐภาคีของทั้ง ICCPR และ CAT ประเทศไทยจะต้องด�ำเนินการสืบสวนสอบสวน
ู หายประกอบ
ฟ้องร้อง ลงโทษและเยียวยาชดเชยในกรณีความผิดทางอาญาฐานบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย3 นอกจากนัน้ การบังคับบุคคลให้สญ
ด้วยการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิมนุษยชนด้านอืน่ ๆ ภายใต้ ICCPR และ CAT ซึง่ รวมถึงสิทธิในชีวติ สิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมานและประติบตั ิ
ด้วยวิธีการอันโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรี สิทธิที่จะมีอิสรภาพและความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งสิทธิที่พึงจะได้รับการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมาย
รัฐบาลไทยได้ส่งสัญญาณให้เห็นการตระหนักถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหายและความมุ่งมั่นในการ
เอาชนะปัญหาดังกล่าว โดยลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหายเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 4 อนุสัญญาต่อต้าน
การบังคับบุคคลให้สญ
ู หายยืนยันสิทธิเด็ดขาดของบุคคลทีจ่ ะไม่ถกู บังคับให้สญ
ู หาย ตลอดจนก�ำหนดพันธกรณีไว้วา่ รัฐจะต้องก�ำหนดให้การ
กระท�ำเช่นนีเ้ ป็นความผิดทางอาญาทีต่ อ้ งได้รบั บทลงโทษอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึง “ความร้ายแรงอย่างยิง่ ” ของอาชญากรรมบังคับ
บุคคลให้สญ
ู หายด้วย อีกทัง้ อนุสญ
ั ญาฯ ยังสนับสนุนและยึดมาตรฐานทีค่ ล้ายหลักการตามปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการคุม้ ครองบุคคล
ทุกคนจากการถูกบังคับให้สูญหาย ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเอกฉันท์โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปี พ.ศ. ๒๕๓๕5
อนุสัญญาฯ ได้เน้นย�้ำประเด็นส�ำคัญเรื่องการบังคับบุคคลให้สูญหายไว้สองประการ คือ:
(๑) การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะต่อเนื่อง และ
(๒) “เหยื่อ” จากการถูกบังคับให้สูญหายไม่เพียงแต่หมายถึงผู้ “สูญหาย” เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลซึ่งทุกข์ทรมานจากความ
เสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากการบังคับให้สูญหายเช่นกัน ตัวอย่างเช่น สมาชิกในครอบครัว
อนุสัญญาฯ ก�ำหนดสิทธิที่จะรู้ความจริง “เกี่ยวกับพฤติการณ์ของการบังคับให้สูญหาย ความคืบหน้าและผลการสืบสวนสอบสวน รวมทั้ง
ชะตากรรมของบุคคลผู้สูญหาย” นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและชดเชยของเหยื่อไว้ด้วย
การลงนามของรัฐบาลไทยในอนุสญ
ั ญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สญ
ู หายได้ผกู พันหน่วยงานรัฐทีจ่ ะให้หลักประกันว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะไม่
กระท�ำการในลักษณะทีข่ ดั กับเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสนธิสญ
ั ญานี้ อนึง่ ก่อนมีการให้สตั ยาบันอย่างเป็นทางการ การลงนามในสนธิ
สัญญาฉบับนีเ้ ป็นการแสดงเจตจ�ำนงของรัฐบาลว่าทุกหน่วยงานรัฐจะปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตใิ นอนุสญ
ั ญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย
ณ ปัจจุบนั สิง่ ทีป่ ระเทศไทยยังคงต้องด�ำเนินการคือ การให้สตั ยาบันสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ และบัญญัตกิ ฎหมายให้การบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย
เป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในประเทศ รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษทีค่ ำ� นึงถึงความร้ายแรงอย่างยิง่ ของการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย
ตลอดจนปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตเิ ฉพาะด้านต่างๆ ในอนุสญ
ั ญาฯ ทัง้ นี้ แม้วา่ ยังอยูใ่ นระหว่างรอการให้สตั ยาบัน ประเทศไทยยังคงมีพนั ธกรณี
ทางกฎหมายภายใต้ ICCPR และ CAT ทีจ่ ะท�ำการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิผลและน�ำตัวผูก้ ระท�ำผิดกรณีบงั คับนายสมชาย นีละไพจิตร
ให้สูญหายมารับโทษ รวมทั้งด�ำเนินการให้มีการเยียวยาและชดเชยอย่างมีประสิทธิภาพแก่ครอบครัวของนายสมชาย

สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

ความเป็นมา
เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีที่นายสมชาย นีละไพจิตรได้ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชน (ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม เชื้อสายมลายู) ในพื้นที่
“จังหวัดชายแดนภาคใต้” ของประเทศไทยซึ่งยังเกิดความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา) บ่อยครั้ง
การท�ำงานของนายสมชายเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำการต่อต้านรัฐและหลายครั้งก็เป็นการโต้แย้งการ
กระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ในช่วงที่ความตึงเครียดของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นายสมชาย
นีละไพจิตรก็ยิ่งมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ความไม่สงบให้มากขึ้นด้วย
ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หลังเกิดเหตุการณ์ปล้นอาวุธของกองทัพจากค่ายทหารแห่งหนึง่ และเหตุการณ์ลอบวางเพลิง ๑๘ แห่งใน
จังหวัดชายแดนใต้ รัฐบาลขณะนั้นภายใต้การน�ำของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรก็ได้ประกาศกฎอัยการศึกในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
จากการที่รัฐบาลประกาศใช้กฎอัยการศึกดังกล่าว นายสมชาย นีละไพจิตรจึงเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนจ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ ชื่อ เพื่อยื่น
ค�ำร้องต่อประธานรัฐสภาให้มกี ารยกเลิกกฎอัยการศึก (เป็นจ�ำนวนรายชือ่ ทีก่ ำ� หนดโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการยืน่ ค�ำร้อง
ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย)
ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมือ่ ได้รบั แจ้งว่าเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจควบคุมตัวผูต้ อ้ งหาไว้หา้ คน นายสมชาย นีละไพจิตรและเพือ่ นร่วมงาน
คนอืน่ ๆ จากชมรมนักกฎหมายมุสลิม6 จึงได้เข้าเยีย่ มผูต้ อ้ งหาทัง้ ห้าซึง่ แจ้งว่าถูกเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจบังคับให้รบั สารภาพว่ากระท�ำความผิดเกีย่ ว
กับความมั่นคง สมคบกันก่อการกบฏ จัดหาคนเข้าร่วมและรวบรวมอาวุธเพื่อก่อการกบฏ กระท�ำการเป็นอั้งยี่ซ่องโจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ต้องหาทั้งห้าคนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจทรมานด้วยการทุบตี เตะ ช็อตด้วยไฟฟ้า และปัสสาวะใส่7
ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๓ วันก่อนหน้าที่นายสมชายจะ “สูญหาย”
นายสมชาย นีละไพจิตร ได้ไปร่วมเสวนาในงานของมูลนิธสิ นั ติชนทีก่ รุงเทพมหานคร
ซึ่งมีนายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา รองนายกรัฐมนตรีขณะนั้น มาร่วมงานด้วย ทั้งนี้
ผู้สื่อข่าวรายหนึ่งกล่าวว่าการพูดของนายสมชายเป็น “การพูดที่มีพลัง ขมขื่นและ
กราดเกรี้ยว”8:
“ผมเดินอยู่ที่ศาลเนี่ยตลอดมาเกือบ ๒๐ ปี ศาลก็ดี ทนายก็ดี คนที่ไปใน
ศาลก็ดี มันบอกผมทนายโจรแขก แต่ผมไม่ได้ท้อถอย
......
เป็นหน้าทีข่ องผมทีจ่ ะต้องช่วยเหลือเหยือ่ เหล่านี้
ทนายสมชาย นีละไพจิตรขณะเสวนาที่มูลนิธิ
สั น ติ ช นในกรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

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

กฎอัยการศึกให้อำ� นาจทหารใหญ่กว่าต�ำรวจและพลเรือนในการปราบปรามอาชญากร มีอำ� นาจตรวจค้น ตรวจยึดควบคุมได้ทกุ อย่าง
ตรวจค้นเวลาไหนก็ได้ ไม่ตอ้ งมีหมาย ไม่ตอ้ งมีคำ� สัง่ ศาล ท�ำได้ทงั้ หมด นีค่ อื สิง่ ทีป่ ระชาชนเขาปวดร้าว แล้วสามารถทีจ่ ะขังได้ตงั้
๗ วัน แต่สิ่งที่ปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมาถึงตรงนั้นมาแล้ว ในการตรวจค้น ในการยึด ใน
การจับกุมต้องมีหมายศาล นอกจากเป็นความผิดซึง่ หน้า ในการตรวจค้นจะต้องตรวจค้นในเวลากลางวัน กลางคืนไม่ได้ เว้นแต่วา่
มันพ่วงเวลากันต่อไปจนจะเสร็จ ในเคหะสถานบ้านช่องเราเนีย่ เข้าไม่ได้ แต่ปรากฏอ�ำนาจของทหารได้หมดเลย แล้วเห็นไหมครับ
สั่งรถถังวิ่งกันทั่วเอาไปโชว์เหมือนงานวันเด็ก”
ในการเสวนาวันนัน้ นายสมชาย นีละไพจิตรได้วจิ ารณ์เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและเจ้าหน้าทีท่ หารไทยอย่างรุนแรงเรือ่ งการประติบตั ทิ โี่ หดร้ายและ
การเลือกปฏิบตั ติ อ่ ชาวมลายูมสุ ลิมในจังหวัดชายแดนใต้ อีกทัง้ ยังได้กล่าวถึงข้อร้องเรียนเรือ่ งการทรมานผูต้ อ้ งหาห้าคนทีเ่ พิง่ ได้รบั ก่อนหน้านี้
ภายหลังจากได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการทรมาน นายสมชาย นีละไพจิตร จึงได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อขอให้
ปล่อยตัวชายทัง้ ห้าคนทีถ่ กู ควบคุมตัวไว้ แต่ศาลยกค�ำร้องดังกล่าวในวันเดียวกัน ต่อมาในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ส�ำนักงานกฎหมาย
สมชาย นีละไพจิตร จึงได้ยื่นจดหมายร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�ำทรมานดังกล่าวต่อกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี และส�ำนักงานวุฒิสภา
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สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

ต่อมา วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ นายสมชาย นีละไพจิตรไปท�ำงานตามปกติโดยขับรถยนต์สว่ นตัว ยีห่ อ้ ฮอนด้าซีวคิ สีเขียวเข้ม ตอนเย็น
วันนั้นเวลา ๒๐.๐๐ น. นายสมชายเดินทางไปโรงแรมชาลีน่าย่านถนนรามค�ำแหงพร้อมกับผู้ช่วย คือ นายปฐมพงศ์ ลิขิต เพื่อรอนายกิจจา
อาลีอิสเฮาะ ทนายความอีกคนหนึ่งจากชมรมนักกฎหมายมุสลิม ที่ล็อบบี้โรงแรม จนกระทั่งเวลา ๒๐.๑๕ น. นายกิจจา อาลีอิสเฮาะ
ได้โทรศัพท์แจ้งนายสมชายว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ นายสมชายจึงตัดสินใจไปพักค้างคืนกับเพื่อนแถวถนนรามค�ำแหง
จากค�ำให้การของประจักษ์พยานในชั้นศาลท�ำให้ทราบว่านายสมชาย นีละไพจิตรได้ขับรถยนต์ออกจากซอยรามค�ำแหง ๖๕ ไปตาม
ถนนรามค�ำแหงมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านสวนสน จนเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. รถยนต์ที่ตามหลังรถของนายสมชายมาขับเฉี่ยวบังคับให้ต้อง
จอดรถทีด่ า้ นหน้าร้านอาหารแม่ลาปลาเผา นายสมชายได้ลงจากรถแล้วพูดคุยกับชายห้าคนซึง่ ออกมาจากรถคันหลัง ก่อนจะมีการผลักนาย
สมชายเข้าไปในรถคันดังกล่าว ในเวลาต่อมามีผพู้ บรถยนต์ของนายสมชายถูกจอดทิง้ ไว้ทถี่ นนก�ำแพงเพชรใกล้สถานีขนส่งหมอชิตซึง่ อยูอ่ กี
ฝากหนึ่งของกรุงเทพมหานครและห่างจากสถานที่เกิดเหตุลักพาตัวกว่า ๑๐ กิโลเมตร
ขณะเกิดเหตุบังคับให้สูญหายนั้น นายสมชาย นีละไพจิตรแต่งงานและมีภรรยาพร้อมบุตรด้วยกันห้าคน โดยบุตรมีอายุ ๒๓, ๒๒, ๒๐, ๑๘
และ ๑๖ ปีตามล�ำดับ

กระบวนการพิจารณาคดีอาญา
ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ศาลอาญาได้ออกหมายจับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจห้านายฐานร่วมกันปล้นทรัพย์นายสมชาย นีละไพจิตร
และข่มขืนใจโดยใช้ก�ำลังประทุษร้ายให้นายสมชายเข้าไปในรถ (ข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท�ำการใดหรือ ไม่กระท�ำการใด โดยใช้ก�ำลัง
ประทุษร้าย9 และร่วมกันปล้นทรัพย์10)
หนึ่งในจ�ำเลย คือ พ.ต.ต. เงิน ทองสุก เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามและเป็นหนึ่งในชุดสอบสวนคดีปล้นอาวุธเมื่อวันที่
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนจ�ำเลยอีกคนหนึง่ คือ พ.ต.ท.ชัดชัย เลีย่ มสงวน ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาของ พ.ต.ต. เงิน ทองสุกกับจ�ำเลยอีกคน
และเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนคดีปล้นอาวุธเช่นกัน
การพิจารณาคดีกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจทั้งห้านายเริ่มขึ้นในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สรุปพยานหลักฐาน
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่น�ำสืบในการพิจารณาคดีนี้ไว้อย่างครบถ้วนในรายงานฉบับเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒: รายงานการพิจารณาคดีอาญาและการสืบสวนกรณีการบังคับให้สญ
ู หายของทนายสมชาย นีละไพจิตร (Report on
the Criminal Trial and Investigation of the Enforced Disappearance of Somchai Neelapaijit) หรือรายงานสังเกตการณ์การ
พิจารณาคดีโดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ Trial Observation Report)11
ระหว่างการพิจารณาคดี มีการน�ำสืบพยานบุคคล ๔๓ ปาก เป็นประจักษ์พยานจ�ำนวน ๗ ปาก โดยประจักษ์พยาน ๓ ปาก ได้ให้การว่าเห็น
พ.ต.ต. เงิน ทองสุก ก�ำลังผลักนายสมชาย นีละไพจิตรเข้าไปในรถ
พยานบุคคลที่ให้การในชั้นศาลยังรวมถึงผู้ต้องหาห้าคนที่นายสมชาย นีละไพจิตรก�ำลังให้ความช่วยเหลือกรณีที่มีการร้องเรียนว่าถูกเจ้า
หน้าที่ต�ำรวจทรมานระหว่างการควบคุมตัว ทั้งห้าคนล้วนให้การตรงกันว่า พ.ต.ต. เงิน ทองสุก เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ทรมานตน
และยังให้การต่อด้วยว่าหนึง่ ในจ�ำเลยเคยมาเยีย่ มระหว่างพวกตนถูกควบคุมตัวถึงสองครัง้ ซึง่ ชือ่ จ�ำเลยคนดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นหนังสือของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติทแี่ ต่งตัง้ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจ�ำนวน ๑๓๓ นายเพือ่ สืบสวนสอบสวนคดีปล้นอาวุธและเผาโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้
นอกจากนี้ ยังมีพยานหลักฐานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้มกี ารน�ำสืบในชัน้ พิจารณาคดี ได้แก่ ผลการตรวจพิสจู น์ทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของรถยนต์นายสมชาย
นีละไพจิตร การวิเคราะห์รอยนิว้ มือแฝงและตัวอย่างเส้นผม บันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละพยานหลักฐานทีช่ ใี้ ห้เห็นมูลเหตุจงู ใจ
ของจ�ำเลย ส�ำหรับบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องจ�ำเลยทัง้ ห้าถูกอ้างเพือ่ เป็นหลักฐานในการพิสจู น์ให้เห็นความเคลือ่ นไหวและการ
สื่อสารระหว่างจ�ำเลยทั้งห้าคนว่าจ�ำเลยอยู่บริเวณสถานที่เกิดเหตุในเวลาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในคดีและได้มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันด้วย นอกจากนัน้ สิง่ ทีน่ า่ สนใจจากหลักฐานข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีค่ อื ภายหลังจากการหายตัวไปของนายสมชาย จ�ำเลยทัง้ ห้ามี
การติดต่อกันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และได้มีการโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจบางคนในจังหวัดราชบุรี (พื้นที่ที่มีการมุ่งเป้าในการค้นหา
ศพนายสมชาย นีละไพจิตรในเวลาต่อมา) รวมทั้งยังมีข้อมูลที่อ้างถึงการโทรศัพท์ไปยังบุคคลหนึ่งในส�ำนักนายกรัฐมนตรีจ�ำนวนหนึ่งครั้ง
อนึ่ง ปรากฏว่าข้อมูลการใช้โทรศัพท์บางส่วนหลังเหตุลักพาตัวที่ยื่นต่อศาลนั้นได้ถูกแก้ไขขีดฆ่าด้วย

สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

จ�ำเลยทั้งห้าแก้ต่างว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุลักพาตัวตามเวลาที่กล่าวหา จ�ำเลยทั้งห้ายังคัดค้านการรับฟังบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์
เป็นหลักฐานเนื่องจากเป็นความลับส่วนบุคคล อีกทั้งฝ่ายอัยการไม่ได้น�ำต้นฉบับมาแสดงและหลักฐานขาดความน่าเชื่อถือเพราะส�ำเนา
เอกสารทีย่ นื่ ต่อศาลมีการขีดฆ่าแก้ไขและข้อมูลบางอย่างไม่สอดคล้องกัน ท้ายสุด จ�ำเลยทัง้ ห้าปฏิเสธว่าไม่ได้ทรมานลูกความทัง้ ห้าคนของ
นายสมชาย นีละไพจิตรและยังโต้แย้งข้อกล่าวหาเรื่องมูลเหตุจูงใจด้วย
ค�ำพิพากษา
ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ศาลมีค�ำพิพากษายกฟ้องจ�ำเลยสี่คน แต่พิพากษาว่า พ.ต.ต. เงิน ทองสุกมีความผิดสถานเบาคือบังคับ
ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท�ำการใดๆและตัดสินลงโทษจ�ำคุก พ.ต.ต. เงิน ทองสุกเป็นเวลาสามปี พ.ต.ต. เงิน ทองสุกได้รับการประกันตัวออก
ไปด้วยเงินจ�ำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๓๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น) เพื่ออุทธรณ์คดี ศาลให้เหตุผลต่อค�ำพิพากษา
พ.ต.ต. เงิน ทองสุกไว้ดังนี้:
จากค�ำเบิกความและบันทึกค�ำให้การของประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามทางน�ำสืบของโจทก์และ
โจทก์ร่วมทั้งห้าโดยเฉพาะ[ประจักษ์พยาน] ซึ่งเห็นเหตุการณ์และให้การยืนยันมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งแรกว่าเห็นเหตุการณ์ และ
จ�ำลักษณะของรถและบุคคลทีอ่ ยูใ่ นเหตุการณ์ โดยเฉพาะนายสมชาย นีละไพจิตรทีถ่ กู จับตัว และระบุยนื ยันว่าจ�ำเลยที่ ๑ [พ.ต.ต.
เงิน ทองสุก] คล้ายกับบุคคลที่จับและดันตัวนายสมชายเข้าไปในรถ โดยเมื่อมีการดูภาพจากวีดีทัศน์การค้นบ้านของจ�ำเลยที่ ๑
แล้วพยานยิ่งมั่นใจว่าจ�ำเลยที่ ๑ คล้ายกับบุคคลที่จับและดันตัวนายสมชายเข้าไปในรถอย่างมาก
ซึ่งพยานเองไม่เคยรู้จักและไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจ�ำเลยที่ ๑ มาก่อน และไม่เคยรู้จักกับนายสมชาย นีละไพจิตร กับโจทก์
ร่วมทัง้ ห้ามาก่อนเช่นกัน จึงไม่มเี หตุผลและความจ�ำเป็นใดทีพ่ ยานจะต้องเบิกความเพือ่ ช่วยเหลือหรือกลัน่ แกล้งบุคคลใด ซึง่ การ
มาให้ข้อเท็จจริงกับเจ้าพนักงานต�ำรวจก็เป็นไปตามความสมัครใจของพยาน เพราะหากพยานไม่เห็นเหตุการณ์ และไม่สามารถ
จดจ�ำได้ตามที่เบิกความแล้วก็ไม่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นใดที่พยานจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้เจ้าพนักงานต�ำรวจทราบ
และไม่มีเหตุผลใดที่พยานจะต้องให้การปรักปร�ำจ�ำเลยที่ ๑ ด้วยเรื่องที่ร้ายแรงเช่นนี้
ดังนี้เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งห้าแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยยุติและปราศจากข้อสงสัยว่า
จ�ำเลยที่ ๑ เป็นหนึง่ ในคนร้ายทีร่ ว่ มกันกระท�ำความผิดโดยจ�ำเลยที่ ๑ เป็นผูจ้ บั และผลักดันตัวนายสมชาย นีละไพจิตรเข้าไปในรถ
ในทางตรงกันข้ามกลับไม่มกี ารรับฟังบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ซงึ่ เป็นหลักฐานทีม่ คี วามเป็นไปได้อย่างมากทีจ่ ะใช้พสิ จู น์ความจริงของคดี
ได้ โดยมีการให้เหตุผลว่าขาดความน่าเชือ่ ถือเพราะมิใช่ตน้ ฉบับและไม่มกี ารน�ำสืบพยานผูส้ ามารถรับรองความถูกต้องของส�ำเนาจึงเป็นการ
ขัดมาตรา ๒๓๘ ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรได้แถลงการณ์ยอมรับว่านายสมชาย นีละไพจิตร
เสียชีวิตแล้ว และยังพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่รัฐโดยกล่าวว่า:
กรมสอบสวนคดีพิเศษก�ำลังท�ำส�ำนวนเพื่อน�ำไปสู่คดีและการตั้งข้อหาฆ่าคนตาย ผมทราบว่านายสมชายเสียชีวิตแล้ว มีพยาน
หลักฐานแวดล้อมยืนยันได้ว่า.....และมีเจ้าหน้าที่มากกว่าสี่คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ขณะนี้ก�ำลังมีการรวบรวมพยานหลักฐาน แต่
ไม่ใช่เรื่องที่ท�ำได้ง่ายๆ โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องในคดี คิดว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะสรุปการสอบสวนได้ประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์12
วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ต.ต. เงิน ทองสุก ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษา ต่อมาวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ อัยการได้ยื่นอุทธรณ์
แทนนางอังคณา นีละไพจิตร จ�ำเลยทัง้ ห้าคนยืน่ อุทธรณ์คำ� สัง่ ระหว่างพิจารณาของศาลอาญาทีอ่ นุญาตให้นางอังคณา นีละไพจิตรและบุตร
ทั้งสี่เป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจรายงานว่า พ.ต.ต. เงิน ทองสุกหายตัวไปในเหตุการณ์โคลนถล่ม จนถึงปัจจุบนั ยังไม่มกี าร
พบศพ และศาลแพ่งได้ประกาศให้ พ.ต.ต. เงิน ทองสุก เป็นบุคคลสาบสูญ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หนึ่งในลูกความของนายสมชาย นีละไพจิตรซึ่งเคยเป็นพยานในการพิจารณาคดีได้หายตัวไปจากบ้านใน
จังหวัดนราธิวาสขณะอยู่ภายใต้การคุ้มครองพยานโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ13
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สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

ในรายงานเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลมีความ
เห็นว่าจ�ำเลยได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผย ต่อหน้า และเป็นธรรม โดยใน
ภาพรวมกระบวนการพิจารณาคดีของศาลสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากลพบความผิดปกติอย่างร้ายแรงตลอด
กระบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาญา รวมทั้งการเตรียมพยานหลักฐานของฝ่าย
อัยการ ซึง่ เป็นเหตุให้ครอบครัวของผูเ้ สียหายไม่ได้รบั การเยียวยาอย่างเหมาะสมตาม
หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ศาลอุทธรณ์
(๑) ห้าปีนบั จากวันทีน่ างอังคณา นีละไพจิตรยืน่ อุทธรณ์เมือ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ศาลอุทธรณ์วนิ จิ ฉัยว่าภรรยานายสมชาย นีละไพจิตร คือ นาง
อังคณา นีละไพจิตร รวมทั้งบุตรทั้งสี่ไม่อาจเป็นโจทก์ร่วมในคดีนี้
(๒) ให้กลับค�ำพิพากษาที่ลงโทษ พ.ต.ต. เงิน ทองสุก
(๓) ในส่วนจ�ำเลยที่เหลือสี่คน ยังขาดพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิด
มาตรา ๕ (๒) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติว่า “ผู้บุพการี
ผูส้ บื สันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึง่ ผูเ้ สียหายถูกทําร้ายถึงตาย
หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ [อาจจัดการแทนผู้เสียหายได้]” ดังนั้น
ศาลเห็นว่านางอังคณา นีละไพจิตร (และบุตร) ไม่อาจจัดการแทนสามีในฐานะโจทก์
ร่วมได้เพราะมิได้แสดงให้เห็นว่านายสมชาย นีละไพจิตรเสียชีวติ แล้วหรือไม่สามารถ
กระท�ำการเองได้ ศาลยังชีต้ อ่ ไปว่าจ�ำเลยไม่ได้ถกู ตัง้ ข้อหาฆ่าหรือท�ำร้ายร่างกายผูอ้ นื่

ข้อสังเกตของคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากล
เรื่องการใช้บันทึกโทรศัพท์ในการพิจารณาคดี:
“แม้ว่าจะเป็นหลักฐานที่มีลักษณะซับซ้อน แต่
ปัจจุบันการน�ำหลักฐานการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
มาใช้ในคดีอาญาเป็นสิ่งปกติในเขตอ�ำนาจศาล
ที่อื่นๆ และไม่น่าเป็นเรื่องยากที่จะเสาะหาผู้
เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาให้ปากค�ำ
ในประเด็นดังกล่าวได้ จะเห็นได้ว่าฝ่ายอัยการ
กับผู้มีส่วนรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวน
ขาดประสบการณ์ ใ นการน� ำ เสนอพยานหลั ก
ฐานลักษณะนี้ และไม่ได้ตระเตรียมผู้เชี่ยวชาญ
และพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์
เคลือ่ นทีข่ องจ�ำเลยอย่างเหมาะสมเพียงพอ ส่งผล
ให้ศาลไม่รับฟังหลักฐานดังกล่าวและเป็นเหตุให้
จ�ำเลยสี่คนถูกยกฟ้อง”
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล:
รายงานการพิจารณาคดีอาญาและการสืบสวน
กรณีการถูกบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย
นีละไพจิตร เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๒๙

ส่วนค�ำพิพากษา พ.ต.ต. เงิน ทองสุก ศาลเห็นว่าประจักษ์พยานทีฝ่ า่ ยอัยการน�ำสืบนัน้ ขาดความน่าเชือ่ ถือ ประจักษ์พยานทีส่ ำ� คัญปากหนึง่
มีความไม่แน่ใจจากค�ำให้การชัน้ ต�ำรวจและค�ำเบิกความชัน้ ศาลทีจ่ ะยืนยันระบุวา่ พ.ต.ต. เงิน ทองสุก เป็นคนผลักนายสมชาย นีละไพจิตร
ขึ้นรถยนต์ไป ขณะที่ประจักษ์พยานอีกสองปากที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะเกิดความไม่แน่ใจที่จะระบุตัว พ.ต.ต. เงิน ทองสุก
และเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากประกอบกับแสงไฟในบริเวณที่เกิดการลักพาตัวก็ไม่สว่างพอ ฉะนั้น ศาลเห็นว่า“พยานหลักฐาน
โจทก์ที่น�ำสืบมากรณีเป็นที่สงสัย”ให้ยก “ประโยชน์แห่งความสงสัย” ให้กับ พ.ต.ต. เงิน ทองสุก ตามมาตรา ๒๒๗ ของประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ส�ำหรับจ�ำเลยทีเ่ หลือทัง้ สีค่ น ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ประการทีห่ นึง่ ยังขาดประจักษ์พยานทีเ่ ชือ่ มโยงจ�ำเลยกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ และประการ
ทีส่ อง บันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ซงึ่ บ่งบอกว่าจ�ำเลยสีใ่ นห้าคนอยูใ่ นทีเ่ กิดเหตุ (และมีการติดต่อกับจ�ำเลยทีห่ า้ ในคราวเดียวกัน) ขาดความ
น่าเชื่อถือ เพราะในการพิจารณาคดี ฝ่ายอัยการเพียงแต่น�ำเสนอส�ำเนาบันทึกการใช้โทรศัพท์ ไม่ใช่ต้นฉบับ อีกทั้งบุคคลที่จัดท�ำส�ำเนาก็ไม่
ได้ถูกเรียกมาน�ำสืบเพื่อพิสูจน์ว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นส�ำเนาถูกต้องของต้นฉบับ
การอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นางอังคณา นีละไพจิตร ฎีกาคัดค้านค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ทั้งในประเด็นสถานะโจทก์ร่วมของ
ครอบครัวและประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงในคดี ซึง่ ในประเด็นสถานะโจทก์รว่ ม นางอังคณา นีละไพจิตร ฎีกาคัดค้านว่า การไร้ความสามารถ
หรือการเสียชีวิตของนายสมชาย นีละไพจิตร มีหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่าชายกลุ่มหนึ่งผลักนายสมชายให้เข้าไปในรถด้วยความ
จ�ำยอม นายสมชายไม่ได้กลับบ้านตัง้ แต่คนื ทีเ่ กิดเหตุการณ์บงั คับให้สญ
ู หาย และหลังจากผ่านไปห้าปีศาลแพ่งได้ประกาศให้นายสมชายเป็น
บุคคล “สาบสูญ” นอกจากนัน้ นายสมชาย นีละไพจิตร ในฐานะผูเ้ สียหายจากการกระท�ำความผิดทางอาญาย่อมมีสทิ ธิได้รบั การพิจารณา
คดีอย่างเป็นธรรมและเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม เมือ่ เป็นทีช่ ดั เจนว่านายสมชายไม่สามารถกระท�ำการเอง นางอังคณา นีละไพจิตรและบุตร
ทัง้ สีจ่ งึ ควรจะจัดการแทนนายสมชายในการด�ำเนินการทางอาญาได้ ดังนัน้ จึงอุทธรณ์โต้แย้งว่าค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ทไี่ ม่ให้นางอังคณา
นีละไพจิตรและบุตรกระท�ำการแทนนายสมชาย นีละไพจิตร ถือเป็นการละเมิดสิทธิของนายสมชายในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมและ
ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม

สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการยกฟ้องจ�ำเลย นางอังคณา นีละไพจิตรฎีกาคัดค้านว่าเป็นผลมาจากความบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดทาง
เทคนิคระหว่างการสอบสวน ทั้งด้านการรวบรวมพยานเอกสาร การจัดการกับบันทึกข้อมูลโทรศัพท์ และการขาดการปรึกษาหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเหตุเหล่านี้ นางอังคณา นีละไพจิตรจึงร้องขอต่อศาลฎีกาให้ใช้ดุลพินิจตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๒๕ และ ๒๐๘ (๑) ของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อรับฟังหลักฐานเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับบันทึกการใช้โทรศัพท์
ทั้งนี้ ปัจจุบันศาลฎีกายังไม่ได้มีค�ำพิพากษา

กระบวนการอื่นๆ ทางกฎหมาย
ศาลแพ่ง
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ห้าปีหลังจากถูกบังคับให้สูญหาย ศาลแพ่งประกาศให้นายสมชาย นีละไพจิตรเป็นบุคคล “สาบสูญ”
ศาลปกครอง
นอกจากกระบวนการทางอาญา นางอังคณา นีละไพจิตรได้ยนื่ ฟ้องต่อศาลปกครองกล่าวหาส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติทไี่ ม่ดำ� เนินการลงโทษ
ทางวินัยต่อจ�ำเลยที่ ๑ รวมทั้งจ�ำเลยคนอื่นๆ แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จทั้งชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ด�ำเนินการสืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการทรมานลูกความทั้งห้าคนของนายสมชาย นีละไพจิตร และส่ง
คดีต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ค�ำร้องระบุชื่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ๑๙ นายและข้อกล่าวหาว่า
ประพฤติมชิ อบในหน้าทีร่ าชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ปปช. เริม่ การไต่สวนและยกค�ำร้องในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เนือ่ งจากขาดหลักฐานเพียงพอที่
จะพิสูจน์ว่ามีการกระท�ำทรมานเกิดขึ้น
คดีอาญาที่เกี่ยวข้อง: ข้อหาให้การเท็จ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจระดับสูงสองนายแยกกันยื่นฟ้องคดีอาญากับหนึ่งในลูกความห้าคนของนายสมชาย นีละไพจิตร
ในข้อหาให้การอันเป็นเท็จกล่าวหาเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจต่อดีเอสไอและปปช.14 โดยศาลยกฟ้องในคดีแรก ส่วนอีกคดี ศาลรับฟ้อง และต่อมาในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ศาลอาญาพิพากษาว่าจ�ำเลยมีความผิดฐานให้การเท็จและตัดสินลงโทษจ�ำคุกเป็นเวลา ๒ ปี15

การสอบสวนโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้กระทรวงยุติธรรม ได้ด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีบังคับให้
สูญหายของนายสมชาย นีละไพจิตร ทว่า มีข้อมูลความคืบหน้าเล็กน้อยมากที่ปรากฏต่อสาธารณะนอกเหนือจากการค้นหาศพไม่กี่ครั้ง
ดังรายละเอียดข้างล่าง
ล�ำดับเหตุการณ์โดยย่อ
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตรให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ ไทยว่า จากการสืบสวนเบือ้ งต้นโดยกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าสี่นายเกี่ยวข้องกับการบังคับนายสมชาย นีละไพจิตรให้สูญหาย และนายสมชาย นีละไพจิตรเสียชีวิตแล้ว16
วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ พล.ต.ต. สมบัติ อมรวิวฒ
ั น์ กล่าวกับสือ่ ไทยว่าดีเอสไอสามารถระบุผตู้ อ้ งสงสัย
ที่ฆ่าและเผานายสมชาย นีละไพจิตรเพิ่มขึ้น แต่ยังคงต้องรวบรวมหลักฐานความเชื่อมโยงของการกระท�ำผิดทั้งหมดก่อนออกหมายจับใน
ข้อหาฆ่าผู้อื่น17 นอกจากนั้น ดีเอสไอจะด�ำเนินการค้นหาในแม่น�้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี เพื่อหาถังน�้ำมันเผาไหม้ที่ดีเอสไอเชื่อว่า (ด้วย
เหตุผลบางประการที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ) ถูกใช้ในการท�ำลายศพนายสมชาย นีละไพจิตร ทั้งนี้ ดีเอสไอและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ท�ำการค้นหาศพของนายสมชาย นีละไพจิตรตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดราชบุรีเมื่อเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙18

9
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สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน ส�ำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวว่าได้รบั หลักฐานจากดีเอสไอแล้วว่านายสมชาย นีละไพจิตร ซึง่ หายตัวไปนัน้ “อาจ
เสียชีวิตแล้ว” และกรณีนี้อาจมีการออกหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นได้19 ทว่า ส�ำนักงานอัยการสูงสุดปฏิเสธเรื่องรายงานข่าวการออกหมายจับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจระดับพลเอกและพันเอกบางนาย20 นางอังคณา นีละไพจิตรได้แสดงความกังวลว่าดีเอสไอควรสืบสวนสอบสวนพยาน
หลักฐานให้ละเอียดถี่ถ้วนกว่านี้ อันรวมถึงบันทึกข้อมูลโทรศัพท์และพยานอื่นๆ ก่อนสรุปว่าจะตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นหรือออกหมายจับใครบ้าง
เพราะอาจเกิดความเสี่ยงที่ศาลจะยกฟ้องด้วยเหตุหลักฐานไม่เพียงพอส�ำหรับข้อหาฆ่าผู้อื่น21
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์ได้ให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลรักษาการเห็นความส�ำคัญของการให้
หลักประกันความยุตธิ รรมกับกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนทีผ่ า่ นมา ซึง่ รวมคดีนายสมชาย นีละไพจิตร ในระหว่างการพบปะนายนิโคลัส ฮาวเวน
เลขาธิการคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล22
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ดีเอสไอรายงานว่ามีหลักฐานบ่งชี้เพียงพอว่านายสมชาย นีละไพจิตรเสียชีวิตแล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุว่าศพ
อยูท่ ไี่ หน ดีเอสไอยังตัง้ รางวัลเงินสด ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐในขณะนัน้ ) ส�ำหรับผูใ้ ห้เบาะแสทีจ่ ะน�ำไปสูก่ าร
พบศพนายสมชาย23
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ นางอังคณา นีละไพจิตร
คัดค้านการแต่งตั้งดังกล่าวด้วยเหตุผลที่ พ.ต.อ. ทวี สอดส่องเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจซึ่งก�ำลังถูกด�ำเนินคดีการสูญหาย
ของนายสมชาย นีละไพจิตร24
ในเดือนเดียวกันนัน้ กระทรวงยุตธิ รรมปรับโครงสร้างของดีเอสไอ มีการเปลีย่ นเจ้าหน้าทีด่ เี อสไอทีใ่ ห้ความคุม้ ครองนางอังคณา นีละไพจิตร
จากเจ้าหน้าที่พลเรือนเป็นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ อย่างไรก็ดี ภายหลังการคัดค้านโดยนางอังคณา นีละไพจิตร องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนคณะท�ำงานสหประชาชาติเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ (UN Working Group on
Enforced or Involuntary Disappearances) รัฐบาลไทยได้ให้เจ้าหน้าที่พลเรือนท�ำหน้าที่ให้ความคุ้มครองนางอังคณาต่อไป25
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพิ่มความพยายามในการสืบสวนสอบสวน
คดีส�ำคัญจ�ำนวนมาก รวมทั้งการหายตัวไปของนายสมชาย นีละไพจิตร โดยได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ว่า “ถ้ายังไม่
สามารถคลีค่ ลายคดีนไี้ ด้ ก็จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในด้านความยุตธิ รรม” หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ยงั รายงานถึงการ
ให้สมั ภาษณ์ของ พล.ต.อ.ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ หัวหน้าชุดสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษว่า “ความส�ำเร็จในคดีทนายความสิทธิมนุษยชน
อย่างทนายสมชายจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้” ในการนี้ มีข้อสังเกตว่า พล.ต.อ. ธานี สมบูรณ์ทรัพย์
เคยเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมน�ำคณะเจ้าหน้าที่รัฐและนางอังคณา นีละ
ไพจิตรไปตรวจสอบเศษซากมนุษย์ (ชิ้นส่วนกระดูก) ซึ่งพบที่จังหวัดราชบุรี ที่ผ่านมาดีเอสไอได้ตรวจค้นบริเวณนี้ถึงสามครั้งแล้ว26 ตาม
รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ “นายพีระพันธุก์ ล่าวว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักจากการตรวจค้นครัง้ นี้ แต่วา่ จะพยายามอย่าง
ที่สุดในการคลี่คลายคดีนี้ และกล่าวอีกว่าคดีของทนายสมชายถือเป็นคดีเร่งด่วนสุดของกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาลไทย”27
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายงานการให้สัมภาษณ์ของ พล.ต.อ.ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ว่า การคลี่คลายคดี
นี้ท�ำได้ยากล�ำบาก เนื่องจากมีการท�ำลายพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว28
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานว่าชิน้ ส่วนกระดูกทีพ่ บเมือ่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 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
นีละไพจิตรเกิดจากการทีช่ ดุ สืบสวนไม่อยากโยงไปถึงนายต�ำรวจระดับสูงทีเ่ กีย่ วข้องกับคดี ซึง่ ความล่าช้านีย้ งั ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้ง
ในจังหวัดชายแดนใต้อกี ด้วย พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษกล่าวว่า จากการสืบสวนลับ ดีเอสไอพบข้อมูลว่ากลุม่ คนร้าย
น�ำศพนายสมชาย นีละไพจิตรไปเผาบริเวณพืน้ ทีท่ ำ� ลายวัตถุระเบิดของทหารและโยนถังทีใ่ ช้เผาพร้อมซากชิน้ ส่วนศพลงไปในแม่นำ�้ แม่กลอง
ใกล้กบั สะพานสิรลิ กั ษณ์ทจี่ งั หวัดราชบุรี ดีเอสไอได้หารือกับกระทรวงยุตธิ รรมเพือ่ ส่งชิน้ ส่วนกระดูกทีย่ งั ไม่สามารถระบุตวั ไปตรวจพิสจู น์ที่
ส�ำนักงานสอบสวนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาและส�ำนักงานสก็อตแลนด์ยาร์ดของสหราชอาณาจักร ซึ่งมีวิธีตรวจสอบวิเคราะห์ด้วย
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่า30

สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

วั น ที่ ๒๓ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิ บ ดี ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษ นายธาริ ต เพ็ ง ดิ ษ ฐ์ ยื น ยั น ว่ า ดี เ อสไอไม่ เ คยทิ้ ง คดี น ายสมชาย
นีละไพจิตร แต่กำ� ลังมุง่ ไปที่ “ความพยายามจะเปิดโปงผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลัง” และยังกล่าวอีกว่าความล้มเหลวในการพบศพนายสมชาย นีละไพจิตร
ไม่เป็นอุปสรรคต่อคดี“เพราะเคยมีตัวอย่างคดีที่ฟ้องข้อหาฆ่าผู้อื่น แม้ไม่พบศพเลยก็ตาม”31
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดีเอสไออ้างว่าเอกสารส�ำนวนการสืบสวนคดีนายสมชาย นีละไพจิตรถูกขโมยไประหว่างที่มีการชุมนุม
ประท้วงในกรุงเทพมหานคร32 ต่อมามีการปฏิเสธว่าค�ำกล่าวอ้างดังกล่าวไม่เป็นความจริง33
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดีเอสไอแถลงว่าก�ำลังพิจารณายุติการสืบสวนสอบสวนคดีการถูกบังคับให้สูญหายของนายสมชาย
นีละไพจิตร34
จดหมายเปิดผนึกจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษและรัฐบาลไทย
เมือ่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากลส่งจดหมายเปิดผนึกถึงดีเอสไอและรัฐบาลไทย โดยแสดงความกังวล
เกีย่ วกับค�ำแถลงต่างๆ ของดีเอสไอ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทัง้ ยืน่ ข้อเสนอแนะหลายประการเพือ่ ทีร่ ฐั บาลไทยจะได้ปฏิบตั ติ าม
พันธกรณีระหว่างประเทศที่ผูกพันอยู่ อันได้แก่ พันธกรณีภายใต้ ICCPR และ CAT รวมทั้งอนุสัญญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหาย35
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลต่อดีเอสไอ มีดังนี้:
(๑) ดีเอสไอควรด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีบังคับให้สูญหายของนายสมชาย นีละไพจิตรต่อไปจนกว่าชะตากรรมและที่อยู่ของ
นายสมชายจะเป็นทีป่ รากฏ และจนกว่าผูก้ ระท�ำผิดซึง่ รวมเจ้าหน้าทีร่ ฐั จะถูกน�ำตัวมาด�ำเนินคดีลงโทษตามกระบวนการยุตธิ รรม
(๒) ดีเอสไอควรขอรับการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณตามทีจ่ ำ� เป็น รวมถึงความช่วยเหลือจากประชาคมโลก เพือ่
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนได้ถี่ถ้วนและเป็นกลาง ตลอดจนเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
(๓) ดีเอสไอควรท�ำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ที่ก�ำลังถูกสอบสวนจะไม่สามารถครอบง�ำ
ความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนด้วยการกดดันหรือข่มขู่หรือแก้แค้นผู้ร้องทุกข์ พยาน ครอบครัวนายสมชาย นีละไพจิตร
หรือทนายความโจทก์ รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนด้วย
(๔) ดีเอสไอควรแจ้งความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนเป็นระยะต่อครอบครัวนายสมชาย นีละไพจิตรและสาธารณะ
(๕) ดีเอสไอควรให้เจ้าหน้าที่พลเรือนท�ำหน้าที่คุ้มครองนางอังคณา นีละไพจิตรต่อไป และ
(๖) ดีเอสไอควรด�ำเนินการด้วยมาตรการทั้งปวงที่จ�ำเป็น รวมถึงให้ความร่วมมือกับส�ำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อรับประกันว่าผู้ที่ต้อง
รับผิดชอบต่อการบังคับนายสมชาย นีละไพจิตรให้สญ
ู หายจะถูกด�ำเนินคดีและถูกลงโทษ ไม่วา่ จะพบศพนายสมชายหรือไม่กต็ าม
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สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

คณะท�ำงานสหประชาชาติเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ
คณะท�ำงานสหประชาชาติเรือ่ งการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ ซึง่ เป็นหน่วยงานพิเศษทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ ได้พยายามค้นหาข้อเท็จจริงเกีย่ วกับชะตากรรมและทีอ่ ยูข่ องนายสมชาย นีละไพจิตร มาตลอดตัง้ แต่ได้รบั แจ้งเรือ่ งกรณี
นายสมชายเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะท�ำงานฯ ได้ประสานงานกับรัฐบาลไทย คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากลและองค์กรพัฒนาเอกชนอืน่ ๆ
รวมถึงครอบครัวนายสมชาย อีกทั้งที่ผ่านมายังได้อ้างอิงกรณีบังคับให้สูญหายนายสมชายในรายงานหลายฉบับที่จัดท�ำขึ้น36
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผูแ้ ทนคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากลประจ�ำสหประชาชาติในกรุงเจนีวาได้เป็นตัวแทนนางอังคณา นีละไพจิตร
ประชุมร่วมกับคณะท�ำงานสหประชาชาติเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้แทนคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลประจ�ำสหประชาชาติในกรุงเจนีวากล่าวว่า:
“คณะท�ำงานสหประชาชาติเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจได้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงกับกรณีบังคับให้สูญหาย
ของนายสมชาย นีละไพจิตร นับจากวันทีไ่ ด้รบั เรือ่ งเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘....คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากลชืน่ ชมในความพยายาม
อย่างต่อเนื่องของคณะท�ำงานฯ ที่จะผลักดันให้รัฐบาลไทยสืบสวนสอบสวนคดีนี้ด้วยความถูกต้อง ด�ำเนินคดีลงโทษผู้กระท�ำผิด
และให้ความคุ้มครองบุคคลผู้ยังคงเสี่ยงกับการถูกข่มขู่หรือแก้แค้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแสวงหาความยุติธรรม”37

ชะตากรรมของนายสมชาย นีละไพจิตร
มีพยานหลักฐานแวดล้อมหนักแน่นว่านายสมชาย นีละไพจิตรได้เสียชีวิต และถูกฆ่าโดยการกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ
ทั้งนี้ ครอบครัวและมิตรสหายเชือ่ ว่านายสมชาย นีละไพจิตรถูกฆาตกรรม และสิง่ ทีต่ ้องการ คือ การหาความจริง การน�ำผู้กระท�ำความผิด
และมีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษ รวมถึงการเยียวยาชดเชยอย่างเหมาะสม
นอกจากการให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ ไทยของนายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตรเมือ่ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึง่ ยอมรับว่านายสมชาย นีละไพจิตร
เสียชีวติ แล้ว38 ยังมีหน่วยงานรัฐและข้าราชการระดับสูงมากมายทีย่ นื ยันการเสียชีวติ ของนายสมชายอย่างเป็นทางการเช่นกัน ย้อนไปตัง้ แต่
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 ต่อมาในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษรายงานว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะบ่งชีว้ า่ นายสมชาย นีละไพจิตร
เสียชีวิตแล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุว่าศพอยู่ที่ไหน41 ก่อนหน้านั้นในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ส�ำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้แถลงว่ามี
หลักฐานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายสมชาย42

สถานที่ซึ่งมีผู้พบเห็นทนายสมชาย นีละไพจิตรเป็นครั้งสุดท้าย บนถนนรามค�ำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

ประเด็นกฎหมายที่ส�ำคัญ
ค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ท�ำให้เห็นถึงประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องสองประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่:
(๑) สถานะของสมาชิกในครอบครัวในฐานะผู้เสียหายจากการบังคับให้สูญหายในระบบยุติธรรมของไทย และ
(๒) มีความจ�ำเป็นหรือไม่ที่จะต้องพบศพหรือซากชิ้นส่วนของบุคคลผู้ “สูญหาย” ก่อนการตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
สถานะการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับให้สูญหายในระบบยุติธรรมของไทย
หลักกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าสมาชิกในครอบครัวเหยื่อผู้เสียหายจากการบังคับให้สูญหายเป็นผู้เสียหายเช่นกัน และหลักนี้ควร
ได้รับการยอมรับในระบบยุติธรรมของไทยด้วย
หน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องให้หลักประกันว่าครอบครัวผู้เสียหายมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาชดเชยอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล
สิทธิในการเยียวยาได้รบั การประกันไว้ตามมาตรา ๒ ของ ICCPR และมาตรา ๑๓ กับ ๑๔ ของ CAT และยังมีอยูใ่ นมาตรา ๘ และ ๒๔ ของ
อนุสญ
ั ญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย และมาตรา ๙ ของปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับให้
สูญหาย อนึง่ หากผู้ “สูญหาย” มีบตุ รในขณะทีถ่ กู บังคับให้สญ
ู หายไป สิทธิของบุตรก็ได้รบั การประกันโดยอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กด้วย43
ผู้ด�ำเนินการสืบสวนสอบสวน ซึ่งรวมดีเอสไอ มีหน้าที่แจ้งความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนกับสมาชิกครอบครัวผู้เสียหายทราบ
เป็นระยะ เพราะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสิทธิในการได้รับการเยียวยาชดเชยของผู้เสียหาย
สิทธิดังกล่าวปรากฏอยู่ในมาตรฐานระหว่างประเทศหลายฉบับ รวมทั้งมาตรา ๒๔ ของอนุสัญญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหายซึ่ง
ก�ำหนดพันธกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐในการชี้แจงความจริงให้ครอบครัวทราบเกี่ยวกับพฤติการณ์ของการบังคับให้สูญหาย ความคืบหน้าและ
ผลการสืบสวนสอบสวน เช่นเดียวกับชะตากรรมของบุคคลผู้ “สูญหาย”44
ดังนั้น รัฐบาลไทยจะต้องแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหาย โดยแก้ไขบทบัญญัติกฎหมาย
ต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อครอบครัวผู้เสียหายจากการบังคับให้สูญหายในการด�ำเนินการทางอาญาแทนผู้ “สูญหาย” ยกตัวอย่างเช่น
มาตรา ๕ ของประมวลวิธพี จิ ารณาความอาญาทีก่ ำ� หนดให้สมาชิกครอบครัวต้องพิสจู น์วา่ ผูเ้ สียหายเสียชีวติ หรือไม่สามารถกระท�ำการเองได้
ก่อนที่จะสามารถจัดการแทนผู้เสียหายได้
กรณีไม่พบศพ
ข้อเท็จจริงทีว่ า่ เจ้าพนักงานผูด้ ำ� เนินการสืบสวนสอบสวนไม่พบศพบุคคลผู้ “สูญหาย” ไม่ควรเป็นอุปสรรคในการน�ำผูก้ ระท�ำความผิดกรณี
บังคับให้สูญหายมาด�ำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและลงโทษด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมกับความร้ายแรงอย่างยิ่งของความผิดลักษณะนี้
ตามแนวหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เคยมีกรณีทศี่ าลพิพากษาลงโทษจ�ำเลยในคดีฆาตกรรมแม้จะไม่พบศพหรือชิน้ ส่วนมนุษย์เลยก็ตาม
อันที่จริงแล้ว คดีฆาตกรรมนั้นสามารถด�ำเนินการสอบสวนได้โดยอาจอาศัยพยานหลักฐานแวดล้อมเพียงอย่างเดียว ตราบเท่าที่การพิสูจน์
องค์ประกอบของการฆาตกรรมเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด นั่นคือ
(๑) เหยื่อเสียชีวิตแล้ว
(๒) จ�ำเลยเป็นผู้ท�ำให้เกิดการเสียชีวิตนั้น และ
(๓) จ�ำเลยมีเจตนาร้ายอยู่ก่อนแล้ว (mens rea) เช่น เจตนาฆ่า
ในกรณีบังคับให้สูญหาย รัฐภาคีและศาลที่มีเขตอ�ำนาจย่อมมีพันธกรณีที่จะสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังและด�ำเนินคดีทางอาญากับ
ผู้กระท�ำผิด
ด้วยเหตุนี้ หากมีพยานหลักฐานแวดล้อมอันน่าเชื่อถือว่าการเสียชีวิตเกิดจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ ก็จะต้องด�ำเนินคดีฆาตกรรมกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
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สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

การเยียวยาชดเชย
รัฐบาลไทยจะต้องให้การเยียวยาอย่างมีประสิทธิผลแก่นางอังคณา นีละไพจิตรและ
ครอบครัว
สืบเนือ่ งจากมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่ อนุมตั คิ วามช่วยเหลือและฟืน้ ฟู
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ รัฐบาลไทย
ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินรวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อการศึกษาแก่บุตร
ทั้งห้าคนของนายสมชาย นีละไพจิตร อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการชดเชยด้วยตัวเงิน
รัฐบาลไม่เคยมีการยอมรับผิดหรือแสดงความรับผิดชอบต่อการบังคับให้สูญหาย
นายสมชาย
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์
แห่งชาติ รัฐบาลไทยได้จ่ายค่าตอบแทนความเสียหายจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ประมาณ ๓,๓๐๐ ดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น) แก่นางอังคณา นีละไพจิตร โดย
ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของค่ า ชดเชยการสู ญ หายที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สถานการณ์ ค วาม
ขัดแย้งในภาคใต้ แต่นางอังคณา นีละไพจิตรปฏิเสธที่จะรับเงินดังกล่าวและขอให้
น�ำเงินจ�ำนวนนีไ้ ปช่วยเหลือประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนใต้แทน45
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ นางอังคณา นีละไพจิตรยืน่ ค�ำร้องต่อกรมคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม เพือ่ ขอค่าตอบแทนและค่าเสียหายแก่ผเู้ สียหาย
ในคดีอาญา ในตอนแรก เจ้าหน้าทีป่ ฏิเสธค�ำร้องด้วยเหตุผลว่ายังไม่เป็นทีป่ รากฏว่า
นายสมชาย นีละไพจิตรได้รบั ความเสียหายหรือเสียชีวติ และค�ำขอรับค่าตอบแทน
ความเสียหายจะต้องยื่นภายในเวลาหนึ่งปี ต่อมาวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ�ำเลยในคดีอาญาซึง่ มีรองปลัดกระทรวงเป็นประธานได้ทบทวนกรณีนอี้ กี ครัง้ หนึง่
จากข้อเท็จจริงและความเห็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับคดี ในที่สุด คณะกรรมการฯ
ได้อนุมัติค่าตอบแทนความเสียหายแก่นางอังคณา นีละไพจิตรด้วยเหตุของคดี
ฆาตกรรม แต่ไม่จ่ายค่าทดแทนในการด�ำเนินคดีและค่าจัดงานศพเนื่องจากไม่มี
การพบศพนายสมชาย46
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายหลังจากที่ศาลแพ่งประกาศให้นายสมชาย
นีละไพจิตรเป็นบุคคล “สาบสูญ” นางอังคณา นีละไพจิตรได้รับค่าชดเชยเป็น
เงินจ�ำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๒,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔47

“ดิฉันไม่สนใจว่าท�ำไมคุณสมชายจึงถูกท�ำให้
หายไป แต่ดฉิ นั มักตัง้ ค�ำถามกับตัวเองว่าท�ำไม
สังคมจึงปล่อยให้มีการบังคับบุคคลสูญหาย
โดยไม่ รู ้ สึ ก ว่ า เป็ น เรื่ อ งผิ ด ปกติ ที่ สั ง คมต้ อ ง
รับผิดชอบ หลัง ๑ ปีของการหายไปของคุณ
สมชาย ดิฉันจึงเริ่มตั้งค�ำถามกับลูกๆว่าเราจะ
ท�ำอย่างไรต่อไป เรามีทางเลือกที่จะอยู่เฉยๆ
โดยมีหลายฝ่ายพยายามเยียวยาด้วยการให้
ความช่วยเหลือ หรือลุกขึ้นเพื่อทวงถามความ
ยุตธิ รรมซึง่ ไม่ทราบว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไร
บ้างในวันข้างหน้า และสุดท้ายก็ไม่ทราบว่า
จะยังมีความยุติธรรมหลงเหลือให้กับคนเล็กๆ
อย่างเราหรือไม่ เราอาจต้องสูญเสียญาติมิตร
หรือเพือ่ นฝูงทีไ่ ม่อาจทนกับการถูกข่มขูค่ กุ คาม
ได้ แต่ที่สุดทุกคนในครอบครัวก็เห็นพ้องกันว่า
เราจะต้องไม่ยอมให้พอ่ ต้องถูกท�ำให้หายไปโดย
เราไม่ได้ท�ำอะไรเลย”
อังคณา นีละไพจิตร: บันทึกนอกบรรทัด...๔ ปีที่
หายไป เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๒๐-๒๑

ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้โครงการของรัฐบาลในการชดเชยแก่ผไู้ ม่ได้กระท�ำความผิดทีต่ กเป็นผูเ้ สียหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้จ่ายค่าชดเชยการสูญหายของนายสมชาย นีละไพจิตรเป็นเงินจ�ำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) แก่
นางอังคณา นีละไพจิตร เหตุผลในการจ่ายค่าชดเชย คือ นายสมชาย นีละไพจิตรถูกประกาศให้เป็นบุคคล “สาบสูญ” และเป็นที่เชื่อได้ว่า
การหายตัวไปของเขามีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนเกี่ยวข้องด้วย อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สิง่ ทีน่ า่ สนใจอย่างยิง่ คือ นางอังคณา นีละไพจิตรได้ยนื ยันว่าจะไม่รบั เงินชดเชยดังกล่าวหากจะถูกตัดสิทธิในการด�ำเนินคดีอาญา ซึง่ รัฐบาล
ไทยก็ได้ยินยอมตามที่นางอังคณายืนยัน48
กระนัน้ ก็ตาม เงินชดเชยเหล่านีย้ งั ไม่ใช่การเยียวยาและไม่อาจถือเป็นการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
เพราะขาดความเกี่ยวโยงกับการยอมรับว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการกระท�ำความผิดโดยรัฐ

สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

กฎหมายระหว่างประเทศก�ำหนดว่ารัฐจะต้องให้การเยียวยาอย่างมีประสิทธิผลโดยไม่ลา่ ช้า และการชดเชยอย่างเต็มทีแ่ ก่บคุ คลผูก้ ล่าวอ้างว่า
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน49 การเยียวยาจะต้องเป็นที่เปิดเผยเพื่อที่ว่าทุกคนจะสามารถได้รับประโยชน์โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
อนึ่ง ในการเยียวยาอย่างมีประสิทธิผลนั้น เจ้าหน้าที่ที่ด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนและสรุปคดีจะต้องมีความอิสระและเป็นกลาง ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ การเยียวยาจะต้องปฏิบัติได้จริง มีประสิทธิภาพและไม่ใช่เป็นเพียงนามธรรม:
(๑) การเยียวยาจะต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเข้าถึงได้
(๒) จะต้องเป็นการเยียวยาโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระ
(๓) ผู้เสียหายควรได้หารือที่ปรึกษากฎหมายและได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายในกรณีที่จ�ำเป็น
(๔) การเยียวยาจะต้องน�ำไปสู่การบรรเทาทุกข์ ซึ่งรวมถึงการชดเชยและตอบแทนความเสียหาย
(๕) สิทธิที่จะได้รับการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน มีประสิทธิภาพและเป็นกลางถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการได้รับการเยียวยา
(๖) หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการเยียวยาอย่างรวดเร็วและจริงจัง
(๗) กรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จะต้องมีการเยียวยาโดยฝ่ายตุลาการ
(๘) การเยียวยาชดเชยจะต้องไม่จ�ำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบเงิน แต่ยังรวมการท�ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม การท�ำให้พอใจ การให้หลัก
ประกันว่าจะไม่เกิดซ�้ำอีก การฟื้นฟู และการชดเชยความเสียหาย50
เหนือสิง่ อืน่ ใด นางอังคณา นีละไพจิตรและครอบครัวมีสทิ ธิทจี่ ะรูค้ วามจริง ซึง่ เป็นสิทธิของผูเ้ สียหายและครอบครัวในการได้รบั ข้อมูลและ
ค�ำชีแ้ จงเกีย่ วกับข้อเท็จจริงทีน่ ำ� ไปสูก่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง การปฏิเสธสิทธิดงั กล่าวไม่เพียงแต่เป็นการปฏิเสธสิทธิในการได้
รับการเยียวยา การสืบสวนสอบสวนและการชดเชยเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการประติบตั ทิ โี่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรมและย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รีเช่นกัน เนือ่ งจาก
เป็นการสร้างความทุกข์ทรมานซ�้ำเติมผู้เสียหายและครอบครัวยิ่งขึ้นไปอีก51
มาตรา ๑๘ ของอนุสัญญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหายก�ำหนดให้รัฐจะต้อง “รับประกันว่าอย่างน้อยที่สุดบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
อันชอบธรรมใน....ข้อมูล [เกี่ยวกับการบังคับให้สูญหาย] เช่น ญาติของผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพ ตัวแทนหรือทนายความ เข้าถึงข้อมูลดังต่อ
ไปนี้: เจ้าหน้าที่ผู้ออกค�ำสั่งให้มีการลิดรอนเสรีภาพ; วัน เวลาและสถานที่ที่บุคคลนั้นถูกลิดรอนเสรีภาพและถูกพาไปยังสถานที่ลิดรอน
เสรีภาพ; เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในการบังคับบัญชาการลิดรอนเสรีภาพ; ทีอ่ ยูข่ องบุคคลผูถ้ กู ลิดรอนเสรีภาพซึง่ รวมถึงจุดหมายปลายทางและ
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในกรณีทมี่ กี ารเคลือ่ นย้ายบุคคลนัน้ ; วัน เวลาและสถานทีป่ ล่อยตัว; ข้อมูลด้านสุขภาพของผูถ้ กู ลิดรอนเสรีภาพ; และ
พฤติการณ์และสาเหตุของการเสียชีวิตรวมทั้งสถานที่ของศพหรือร่องรอยที่เหลืออยู่ ในกรณีที่มีการเสียชีวิตระหว่างถูกลิดรอนเสรีภาพ”

ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลมีความมุ่งหวังที่จะผลักดันให้รัฐบาลไทยด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีบังคับสูญหายนายสมชาย
นีละไพจิตร ให้มีความคืบหน้า โดยสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย จึงมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้:
(๑) รัฐบาลไทยควรให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหาย
(๒) รัฐบาลไทยควรบัญญัตกิ ฎหมายภายในประเทศให้การบังคับบุคคลให้สญ
ู หายเป็นความผิดทางอาญาเป็นการเฉพาะ พร้อม
ทั้งมีบทลงโทษซึ่งค�ำนึงถึงความร้ายแรงอย่างยิ่งของอาชญากรรมเช่นนี้
(๓) รัฐบาลไทยควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีม่ อี ยูใ่ ห้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้สญ
ู หายและพันธกรณี
ของรัฐภายใต้ ICCPR และ CAT ซึ่งรวมถึงการเยียวยาชดเชยอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) รัฐบาลไทยควรให้การเยียวยาอย่างมีประสิทธิผลและการชดเชยอย่างเต็มที่แก่นางอังคณา นีละไพจิตรและครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการให้ข้อมูลและความกระจ่างในข้อเท็จจริงซึ่งน�ำไปสู่การบังคับให้สูญหาย ตลอดรวมถึงความ
ก้าวหน้าและผลการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
(๕) รัฐบาลไทยควรให้ความส�ำคัญกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วย
เรื่องการสืบสวนสอบสวน ดังที่ระบุในจดหมายเปิดผนึกลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
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สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

ภาคผนวก
เส้นทางการต่อสู้ของนางอังคณา นีละไพจิตร – สิบปีของการแสวงหาความยุติธรรม
นับตั้งแต่ที่ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าสามีเธอหายตัวไป นางอังคณา นีละไพจิตรได้พยายาม
ค้นหาความจริงมาโดยตลอดและเรียกหาความยุติธรรมในกรณีบังคับให้สูญหายนายสมชาย นีละไพจิตร
ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้ นางอังคณา นีละไพจิตรกลายเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และต่อมาได้เป็นประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อ
สันติภาพ (Justice for Peace Foundation – JFP) ซึ่งท�ำงานมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยสันติวิธี
การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม และการขจัดวัฒนธรรมการปล่อยคนผิดให้ลอยนวล
นอกเหนือจากการน�ำคดีไปสู่ความสนใจขององค์กรต่างๆ ในองค์การสหประชาชาติแล้ว นางอังคณา นีละไพจิตรได้ด�ำเนินการส่งเอกสาร
หนังสือต่างๆ และเคยพบปะเจ้าหน้าที่รัฐหลายคน รวมทั้งองค์กรและหน่วยงานรัฐต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้:
๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

นางอังคณา นีละไพจิตรเข้าพบนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรซึ่งสัญญาว่าจะดูแลคดีให้

๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อ
ร้องทุกข์ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมากว่าหนึ่งปีห้าเดือน แม้ว่ามีเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
มากมายก�ำลังสืบสวนสอบสวนคดีนี้อยู่

๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
คือ พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย์ กับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ คือ พล.ต.ต. สมบัติ อมรวิวฒ
ั น์
เพื่อเรียกร้องให้เร่งรัดคดีสูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร นอกจากนี้ เธอยังเรียกร้อง
ให้มีการสืบสวนสอบสวนในวงกว้างขึ้นด้วยข้อหาเพิ่มเติม เพราะการพิจารณาคดีค�ำนึงถึงแต่
เรือ่ งปล้นและบังคับขูเ่ ข็ญซึง่ ไม่สามารถน�ำไปสูค่ วามยุตธิ รรมอย่างเต็มทีใ่ นกรณีบงั คับบุคคลให้
สูญหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายถึงจเรต�ำรวจในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเพือ่ ประท้วงการที่
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจนายหนึง่ ซึง่ ตกเป็นจ�ำเลยในการพิจารณาคดีอาญายังคงปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการอยู่
ระหว่างทีค่ ดีกำ� ลังคืบหน้า อีกทัง้ จ�ำเลยอีกคนหนึง่ ก�ำลังยืน่ เรือ่ งขอกลับเข้ารับราชการหลังเสร็จ
สิ้นการพิจารณาคดีแล้ว

๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายถึงส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ
ในคดีทนายสมชาย นีละไพจิตร (เพือ่ ช่วยผูเ้ สียหายและครอบครัวในการยืน่ ฟ้องต�ำรวจต่อศาล
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

นางอังคณา นีละไพจิตรยืน่ ค�ำร้องต่อศาลปกครองกล่าวหาส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติวา่ บกพร่อง
ที่ไม่ลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ และจ�ำเลยอีกสี่คน

๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะเพือ่ เร่งรัดการ
ท�ำคดีทนายสมชาย นีละไพจิตร

๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

นางอังคณา นีละไพจิตรเข้าพบนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพูด
คุ ย เกี่ ย วกั บ ความคื บ หน้ า ในการสื บ สวนสอบสวนคดี บั ง คั บ ให้ สู ญ หายของทนายสมชาย
นีละไพจิตร

สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมเพือ่ ติดตามความก้าวหน้า
ในการสืบสวนสอบสวนคดีบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร อีกทั้งระบุข้อวิตก
กังวลหลายประการ

๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรียงิ่ ลักษณ์ ชินวัตรเพือ่ เรียกร้องให้
เห็นปัญหาวัฒนธรรมการปล่อยคนผิดให้ลอยนวลในประเทศไทย เนือ่ งในโอกาสครบรอบเก้าปี
แห่งการถูกบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร

๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรียงิ่ ลักษณ์ ชินวัตรเกีย่ วกับเรือ่ งการสืบสวน
สอบสวนคดีทนายสมชาย นีละไพจิตร

๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นางอังคณา นีละไพจิตรส่งจดหมายถึงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อม
ส�ำเนาไปยัง ๑. ประธานคณะท�ำงานสหประชาชาติเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัคร
ใจ (WGEID) ๒. ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวนคดีโดยดีเอสไอและแถลงการณ์ของดีเอสไอที่ว่าส�ำนวนคดีหายไป รวมทั้งที่ว่าดีเอส
ไอก�ำลังพิจารณายุติการสืบสวนสอบสวนคดีนี้

แม้ว่านางอังคณา นีละไพจิตรได้พยายามหลายครั้งหลายคราที่จะค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายสมชายผู้เป็นสามี แต่ทางการก็
ยังคงไม่อาจให้ค�ำชี้แจงอันเป็นที่น่าพอใจได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้ในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงยุติธรรมได้ส่ง
จดหมายถึงนางอังคณา นีละไพจิตรโดยแจ้งเพียงว่ารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมได้รบั หนังสือขอความเป็นธรรมของนางอังคณา (หนังสือ
ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการ “สูญหาย” ของส�ำนวนคดี และการขอทราบข้อมูลความ
คืบหน้าของการสอบสวนคดี และได้ส่งเรื่องดังกล่าวต่อไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อด�ำเนินการต่อไป
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สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

(เชิงอรรถ)
1 รัฐบาลไทย สิทธิการตอบในการแลกเปลี่ยนหารือกับประธานคณะท�ำงานเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ (Royal Thai
Government, Right of Reply in the Interactive Dialogue with the Chairperson of the Working Group on Enforced or
Involuntary Disappearances) ซานติอาโก คอร์ครู า (Santiago Corcuera) เอกสารองค์การสหประชาชาติที่ 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�ำหรับรัฐภาคีของกติกาสากล (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�ำเนินกระบวนการรับรองสนธิสัญญาต่อไปการลง
นามท�ำให้รัฐที่ลงนามสามารถเดินหน้าเพื่อการให้สัตยาบัน สนองรับหรือให้ความเห็นชอบ อีกทั้งยังสร้างพันธกรณีในการละเว้นโดย
สุจริตการกระท�ำใดๆ ซึ่งจะขัดขวางหรือท�ำให้ความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญาเสื่อมเสียไปส่วนการให้สัตยาบันคือการกระท�ำในทาง
กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งรัฐหนึ่งแสดงความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาฉบับหนึ่งหากคู่สัญญาได้แสดงเจตนาที่จะให้ความ
ยินยอมด้วยการกระท�ำเดียวกันแล้ว กระบวนการให้สัตยาบันจะก�ำหนดกรอบเวลาที่จ�ำเป็นส�ำหรับรัฐในการขอความอนุมัติจากผู้มี
อ�ำนาจภายในรัฐนั้นและการตรากฎหมายที่จ�ำเป็นเพื่อให้สนธิสัญญามีผลบังคับภายในรัฐ
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 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้ดำ� เนินการสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหาเรือ่ งการทรมานลูกความทัง้ ห้าคนของนายสมชาย นีละไพจิตร และส่ง
คดีต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการฯ ยกค�ำร้องเนื่องจาก
หลักฐานไม่เพียงพอทีจ่ ะพิสจู น์วา่ มีการทรมานเกิดขึน้ จริง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจระดับสูงสองนายแยกกันยืน่ ฟ้องกลับทาง
อาญากับหนึ่งในลูกความห้าคนนั้นด้วยข้อกล่าวหาว่าให้การอันเป็นเท็จเกี่ยวกับตนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและปปช. แม้คดีแรกจะ
ถูกยก แต่คดีที่สองชนะ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ศาลอาญาพิพากษาว่าจ�ำเลยมีความผิดฐานให้การอันเป็นเท็จ และลงโทษจ�ำคุกจ�ำเลย
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): “ผูใ้ ดข่มขืนใจผูอ้ นื่ ให้กระท�ำการใด ไม่กระท�ำการใด หรือจ�ำยอมต่อ
สิ่งใด โดยท�ำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดย
ใช้ก�ำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท�ำการนั้น ไม่กระท�ำการนั้นหรือจ�ำยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
10 มาตรา ๓๔๐ ของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๐๐๘):“ผูใ้ ดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระท�ำความผิดด้วยกันตัง้ แต่สามคนขึน้ ไป
ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท”
11 http://www.icj.org/thailand-a-report-on-the-criminal-trial-and-investigation-of-the-enforced-disappearances-ofthe-thai-human-rights-lawyer-somchai-neelapaichit/
12 สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ข่าวภาคค�่ำ (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�ำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ: รายงานครบรอบหกปีของการถูกบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร: ความล้มเหลว
ของกระบวนการยุตธิ รรมไทยในการค้นหาความจริง การเยียวยาและการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ หน้า ๑๕
14 มูลนิธผิ สานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation) ใบแจ้งข่าว: ต�ำรวจใหญ่อดีตผูถ้ กู กล่าวหาซ้อมผูต้ อ้ งหาฟ้องกลับเหยือ่ ถูกซ้อม
ทรมานเกี่ยวเนื่องคดีปล้นปืนในปี ๒๕๔๗ และอุ้มทนายสมชาย วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
15 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation) ใบแจ้งข่าว: ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก 2 ปี เหยื่อถูกซ้อมทรมานกรณีปล้น
ปืน ในคดีเจ้าหน้าทีตํารวจฟ้องกลับข้อหาแจ้งความเท็จต่อดีเอสไอและปปช. วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
16 นายกรัฐมนตรียอมรับเป็นครั้งแรกว่าทนายสมชาย นีละไพจิตรเสียชีวิตแล้วภายหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพบหลักฐานบาง
ประการ ส�ำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาษาไทย) สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง ๓ ข่าวภาคค�ำ่ (ภาษาไทย) วัน
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�ำน�้ำแม่กลอง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาษาไทย) http://
www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9490000038811
18 DSI ฟันธง! ทนายสมชายถูกฆ่าเผายัดถังทิ้งล�ำน�้ำแม่กลอง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาษาไทย) http://
www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9490000038811,DSI ยังค้นหาหลักฐานทนายสมชายหายตัวไป ส�ำนัก
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 เนชั่ น วั น ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน 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 “อังคณา” เสนอ “ดีเอสไอ” ชะลอออกหมายจับผูต้ อ้ งหาอุม้ สมชาย ประชาไท วันที่ ๕ พฤศจิกายน 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 รายงานสังเกตการณ์การพิจารณาคดีโดยคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากล (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-humanrights-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-thaihuman-rights-lawyer-somchai-neelapaichit/
26 ดูเหมือนจะมีเหตุผลหลักสองประการทีท่ ำ� ให้เน้นการค้นหาในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ประการแรก เอกสารบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของหนึง่
ในจ�ำเลยแสดงให้เห็นว่าเขาได้โทรศัพท์ไปที่ต�ำรวจภูธรภาค ๗ ที่จังหวัดราชบุรีในคืนที่นายสมชายหายตัวไป และประการที่สอง ข่าว
กรองลับยืนยันว่าพื้นที่นี้มักถูกใช้เป็นที่ส�ำหรับทิ้งซากศพที่ถูกสังหารด้วยวิธีการนอกระบบ
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
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สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง:

29 Missing Lawyer, Bones aren’t Somchai’s หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
30 ชงส่ ง กระดู ก เข้ า แล็ ป -FBI-สรุ ป ทนายสมชาย กรุ ง เทพธุ ร กิ จ วั น ที่ ๑๒ มี น าคม 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�ำให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสของ พล.ต.อ. นิรันด์ อดุลยศักดิ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคดีอาญาพิเศษ ๑ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาษาไทย): https://www.youtube.com/watch?v=q4m1V2x5RTU
33 ค�ำให้สัมภาษณ์ของนางสุวรรณา สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ ๒๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖: http://www.bangkokpost.com/news/security/385747/justice-ministry-denies-report-somchaifiles-wereremoved
34 ค�ำให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสของ พล.ต.อ. นิรันด์ อดุลยศักดิ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคดีอาญาพิเศษ 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�ำงานเรือ่ งการสูญหายโดยถูกบังคับ รายงานของคณะท�ำงานสหประชาชาติเรือ่ งการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจเอกสาร
องค์การสหประชาชาติที่ E/CN.4/2006/56 (2005)วรรค ๕๒๖–๕๒๙; คณะท�ำงานเรื่องการสูญหายโดยถูกบังคับ รายงานของคณะ
ท�ำงานสหประชาชาติเรือ่ งการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจเอกสารองค์การสหประชาชาติที่ A/HRC/4/41 (2006)วรรค ๔๑๙
– ๔๒๑; คณะท�ำงานเรือ่ งการสูญหายโดยถูกบังคับ รายงานของคณะท�ำงานสหประชาชาติเรือ่ งการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัคร
ใจเอกสารองค์การสหประชาชาติที่ A/HRC/10/9 (2008)วรรค ๓๙๕ – ๔๐๐; คณะท�ำงานเรือ่ งการสูญหายโดยถูกบังคับ รายงานของ
คณะท�ำงานสหประชาชาติเรือ่ งการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจเอกสารองค์การสหประชาชาติที่ A/HRC/16/48 (2010)วรรค
๔๘๔ – ๔๘๕; คณะท�ำงานเรือ่ งการสูญหายโดยถูกบังคับ รายงานของคณะท�ำงานสหประชาชาติเรือ่ งการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่
สมัครใจเอกสารองค์การสหประชาชาติที่ A/HRC/19/58/Rev.1 (2011)วรรค ๕๗๙ – ๕๘๐
37 http://www.icj.org/thailand-dont-drop-investigation-into-somchais-disappearance/
38 นายกรัฐมนตรียอมรับเป็นครัง้ แรกว่านายสมชาย นีละไพจิตรเสียชีวติ แล้วภายหลังจากทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษพบหลักฐานบางประการ
ส�ำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาษาไทย) สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ข่าวภาคค�่ำ (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
รุนแรงในอนาคต(Overcoming Violence through the Power of Reconciliation) วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับแปล
อย่างไม่เป็นทางการ) หน้า ๔๕
40 รายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ: เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ แนวโน้มปรากฏการณ์ความ
รุนแรงในอนาคต(Overcoming Violence through the Power of Reconciliation) วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับแปล
อย่างไม่เป็นทางการ) หน้า ๔๕
41 DSI offers B500,000 reward for Somchai info หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
42 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ส�ำนักประชาธิปไตย 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
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43 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หากเด็กคนหนึ่งถูกแยกจากบิดาหรือมารดาอันเป็นผลจากการบังคับให้สูญหาย รัฐจะต้องเปิดเผยที่
อยู่ของผู้ “สูญหาย” รัฐต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีการละเมิดอนุสัญญาฯ เกิดขึ้นจากการถูกแยกจากกันโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ
เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมส�ำหรับการถูกละเมิดเช่นนั้น 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�ำหนดไว้ในหลักการขั้นพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติว่า
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�ำนักข่าวแห่ง
ชาติ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ http://202.47.224.92/en/news.php?id=254908080006
46 คณะท�ำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ: รายงานครบรอบหกปีของการถูกบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร: ความล้มเหลว
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