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วันแห่งการร าลึกถึงผู้ถูกบังคับสูญหายสากล ( INTERNATIONAL DAY OF THE VICTIMS OF ENFORCED 
DISAPPEARANCES) 

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists) แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ัน
แนล (Amnesty International) ฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) สหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล 
(International Federation for Human Rights - FIDH) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai Lawyers for 
Human Rights) และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation) ขอน าส่งจดหมายถึงท่าน ณ วันแห่ง
การร าลึกถึงผู้ถูกบังคับสูญหายสากล พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อแสดงถึงความกังวลเป็นอย่างมากขององค์กรข้างต้นต่อความ
ล่าช้าในการผ่านร่างกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าการทรมาน การปฏิบัติที่โหดร้าย และการ
บังคับให้สูญหาย ตลอดจนปัญหาในด้านการสืบสวนสอบสวนที่ไม่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนในกรณีที่มีการกล่าว
อ้างว่ามีผู้ถูกบังคับให้สูญหาย อาทิ กรณี นายสมชาย นีละไพจิตร และ นายพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ ซึ่งเป็นกรณี
การบังคับให้สูญหายทีย่ังไม่ได้รับความกระจ่าง แม้จะมีความพยายามจากครอบครัวและกลุ่มสิทธิมนุษยชนไทยและ
นานาชาติที่เรียกร้องเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอยู่หลายครั้ง ด้วยเหตุนี้ องค์กรผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ขอเรียกร้องให้
รัฐบาลริเริ่มมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางปกครองที่สอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศของไทยเพื่อให้มีการป้องกันมิให้มีการกระท าให้เกิดการบังคับให้สูญหายขึ้น 

องค์การที่มีรายนามข้างท้ายนี้ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยด าเนินการดังต่อไปนี ้ 

1. ขอให้รัฐบาลเร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้บุคคลสูญหาย1 (ร่างพระราชบัญญัติฯ) โดยมิชักช้า หลังจากทีร่่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าวได้รบั

                                                 
1 หลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … 
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การเเก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยแล้ว2 

2. สืบสวนสอบสวนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นกรณีที่ถูกบังคับให้สูญหาย ได้แก่ กรณีนายสมชาย นีละ
ไพจิตร นายพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ และกรณีการบังคับให้สูญหาย  การทรมานและการปฏิบัติที่
โหดร้าย กรณีอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลาง และเป็นอิสระ เพื่อน าตัวผู้กระท า
ความผิดมารับโทษตามกฎหมายผ่านการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเยียวยา
ความเสียหายแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการบังคับสูญหายอย่างมีประสิทธิภาพ3  และ 

3. ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บั ง คั บ  ( International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance (ICPPED)) 4 และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการ
กระท าอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ ายีศักดิ์ศรี (the Optional Protocol to the Convention 
against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT)) 

ความเป็นมา 

มีรายงานว่ามีกรณีการบังคับสูญหายอย่างน้อย 82 กรณีในประเทศไทยนับตั้งเเต ่พ.ศ. 2523 5 องค์กรภาค
ประชาสังคมและองค์กรสิทธิมนุษยชนเองก็รายงานกรณีที่มีการอ้างว่ามีการทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้ายโดย
ฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะการควบคุมตัวบุคคลโดยลับในพื้นที่ของกองทัพหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557 และการ
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้6 ทั้งนี้ ความเสี่ยงในการถูกบังคับให้สูญหาย
ในสถานที่ควบคุมตัวนั้นถูกท าให้เพิ่มขึ้น ผ่านการให้อ านาจเจ้าหน้าที่ทหารในการควบคุมตัวบุคคลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
ค าสั่ง หัวหน้าคสช. ที่ 3/2558 ซึ่งอนุญาตให้มีการควบคุมตัวบุคคลโดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาเเละโดยไม่ต้อง

                                                 
2 แถลงการณ์ร่วมโดย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล  เเละแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล “ประเทศไทย: ต้องให้ความส าคัญกับการ
แก้ไขและการออกกฎหมายเกี่ยวกับการทรมาน และการบังคับบุคคลให้สูญหาย” 9 มีนาคม 2560  
 https://www.icj.org/thailand-prioritize-the-amendment-and-passage-of-legislation-on-torture-and-enforced-
disappearances/ (ต่อจากนี้จะเรียกวา่ "แถลงการณ์ร่วมระหว่าง คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลเเละแอมเนสตี้ฯ" ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2560) 
3 รายงานคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลและศูนย์ทนายความเพือ่สิทธิมนุษยชน “ข้อเสนอเพื่อการพิจารณาจากคณะกรรมการ
นิติศาสตร์สากลและศูนย์ทนายความเพือ่สิทธิมนุษยชน ส าหรับการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่สองภายใต้
ข้อ 40 ของกติการะหว่างประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมือง” 6 กุมภาพันธ ์2560 https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2560/02/Thailand-ICCPR-Submission-ICJ-TLHR-Advocacy-Non-legal-submissions-2560-ENG.pdf  
(ต่อไปนี้จะเรียกวา่ ‘รายงานฯ โดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล  และ ศูนย์ทนายความฯ  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ ์2560’) 
4 คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล “สิบปอีันไร้ซ่ึงความจริง: สมชาย นีละไพจิตรและการบังคับสูญหายในประเทศไทย” (Ten Years 
Without Truth: Somchai Neelapaijit and Enforced Disappearances in Thailand’) มีนาคม 2014 หน้า 15 
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/Ten-Years-Without-Truth-Somchai-Neelapaijit-
and-Enforced-Disappearances-in-Thailand-report-2014.pdf (ต่อไปนี้จะเรียกวา่ ‘รายงานคณะกรรมการนกันิตศิาสตร์สากล 
เร่ืองนายสมชาย นีละไพจิตร เดือนมีนาคม 2557’) 
5 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ‘รายงานคณะท างานด้านการบังคับให้บุคคลสูญหายโดยไม่สมัครใจ’ วันที ่10 สิงหาคม 2558 ที่ 
A/HRC/30/38 ดู: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/ListReports.aspx  
6 ฮิวแมนไรท์วอทช์และคณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากล  ‘หนังสือถึงผู้แทนถาวรประเทศไทยประจ าสหประชาชาต’ิ ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2558 https://www.hrw.org/news/2015/11/24/joint-letter-permanent-mission-thailand-un และแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล “บังคับให้มันพูดให้ได้ภายในพรุ่งนี้: การทรมานและการปฏบิัติที่โหดร้ายในประเทศไทย” 28 กันยายน 2559 
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/4747/2016/en/ 

https://www.icj.org/thailand-prioritize-the-amendment-and-passage-of-legislation-on-torture-and-enforced-disappearances/
https://www.icj.org/thailand-prioritize-the-amendment-and-passage-of-legislation-on-torture-and-enforced-disappearances/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2560/02/Thailand-ICCPR-Submission-ICJ-TLHR-Advocacy-Non-legal-submissions-2560-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2560/02/Thailand-ICCPR-Submission-ICJ-TLHR-Advocacy-Non-legal-submissions-2560-ENG.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/Ten-Years-Without-Truth-Somchai-Neelapaijit-and-Enforced-Disappearances-in-Thailand-report-2014.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/Ten-Years-Without-Truth-Somchai-Neelapaijit-and-Enforced-Disappearances-in-Thailand-report-2014.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/ListReports.aspx
https://www.hrw.org/news/2015/11/24/joint-letter-permanent-mission-thailand-un
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พิจารณาคดีในสถานท่ีคุมขังอย่างไม่เป็นทางการนานถึงเจ็ดวันโดยไม่มีการก ากับดูแลโดยฝ่ายตุลาการหรือกลไกการ
ป้องกันการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย7 

ประเทศไทยมีพันธกรณีทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน (CAT) ในการสืบสวนสอบสวน ด าเนินคดี 
ลงโทษ และให้ชดเชยเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายจากอาชญากรรมการทรมาน การปฏิบัติที่โหดร้าย และการบังคับ
ให้สูญหาย8 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ICPPED) ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงพันธสัญญาในการป้องกันและห้ามมิ
ให้มีการก่ออาชญากรรมการบังคับให้บุคคลสญูหาย เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
ของประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบให้มีการให้สัตยาบันแก่ ICPPED9 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยยังไม่ได้ด าเนินการและ
ยังไม่ได้ก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการส่งมอบสัตยาบันสารกับเลขาธิการสหประชาชาติตามที่ก าหนดไว้10 

หนึ่งในความท้าทายของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการทรมาน การปฏิบัติที่โหดร้าย และการบังคับให้สูญหายใน
ประเทศไทยในการแสวงหาตัวผู้กระท าผิดมารับโทษนั้นคือประเด็นท่ีว่าอาชญากรรมดงักล่าวนั้นยังมิได้ถูกระบุไว้เปน็
การเฉพาะว่าเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาในกฎหมายภายในประเทศ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามค าสั่ง
นายกรัฐมนตรีโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ได้ประชุมครั้งแรกและยืนยันหน้าท่ีในการรับเรื่อง
ร้องเรียน ค้นหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบตลอดจนให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และปกป้องสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการทรมานหรือการบังคับให้สูญหาย11 แต่ทว่าบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าวยังคงไม่ชัดเจนและ
ไม่ควรถูกมองว่าเป็นกลไกที่น ามาใช้ทดแทนกฎหมายภายในประเทศที่ก าหนดโทษทางอาญาต่อการทรมาน การ
ปฏิบัติที่โหดร้าย และการบังคับให้สูญหาย12 

เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นกลไกติดตามดูการน า
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมืองไปปฏิบัติโดยรัฐภาคี ได้กล่าวในข้อสังเกตเชิงสรุปแก่
ประเทศไทยว่า 

 

                                                 
7 ดู คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาต ิข้อสังเกตเชิงสรุปของรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนษุยชนของประเทศไทย รอบ
ที่ 2 CCPR/C/THA/CO/2 วันที ่25 เมษายน 2560 ย่อหนา้ 25 และ 26  
8 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ ข้อเสนอแนะทัว่ไป ฉบับที่ 31 ลักษณะของพันธะตามกฎหมายทัว่ไปของรัฐภาคีแห่ง
กติกาฯ ที ่UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004)  http://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html    
9 กระทรวงต่างประเทศราชอาณาจักรไทย ‘ข่าวสารนิเทศ : พัฒนาการของไทยตอ่การป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้บุคคลสาบสูญ’ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/78828-Thailand’s-
Progress-on-Prevention-and-Suppression.html  
10 ฮิวแมนไรท์วอทช ์‘ประเทศไทย: ปฏิบตัิตามขั้นตอนสุดท้ายของการรับรองอนสุัญญาคนหาย’ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 
https://www.hrw.org/news/2017/03/13/thailand-finalize-disappearances-convention (ต่อจากนี้จะเรียกว่า ‘ฮิวแมนไรท์
วอทช ์‘ประเทศไทย: ปฏิบัติตามขั้นตอนสุดท้ายของการรับรองอนุสัญญาคนหาย’ 13 มีนาคม 2560); ฮิวแมนไรท์ วอทช์, ‘ประเทศ
ไทย: ปฏิบัติตามพันธกิจที่จะยุติการทรมาน’ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 https://www.hrw.org/news/2017/06/26/thailand-
fulfill-pledge-end-torture (ต่อจากนีจ้ะเรียกวา่ ‘ฮิวแมนไรท์ วอทช ์‘ประเทศไทย: ปฏิบัติตามพันธกจิที่จะยุติการทรมาน’, 26 
มิถุนายน 2560’) 
11 กระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจกัรไทย ‘ข่าวสารนิเทศ : พัฒนาการของไทยต่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้บุคคลสาบสูญ’ 30 มิถุนายน 2560 http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/78828-Thailand’s-Progress-on-
Prevention-and-Suppression.html  
12 ฮิวแมนไรท์วอทช ์‘ประเทศไทย: ปฏิบตัิตามพันธกจิที่จะยุติการทรมาน' 26 มิถุนายน 2560 

http://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/78828-Thailand's-Progress-on-Prevention-and-Suppression.html
http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/78828-Thailand's-Progress-on-Prevention-and-Suppression.html
https://www.hrw.org/news/2017/03/13/thailand-finalize-disappearances-convention
https://www.hrw.org/news/2017/06/26/thailand-fulfill-pledge-end-torture
https://www.hrw.org/news/2017/06/26/thailand-fulfill-pledge-end-torture
http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/78828-Thailand's-Progress-on-Prevention-and-Suppression.html
http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/78828-Thailand's-Progress-on-Prevention-and-Suppression.html
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“19. คณะกรรมกำรยังคงกังวลว่ำกฎหมำยอำญำของรัฐภำคียังไม่ได้มีกำรรับรองอย่ำงเพียงพอว่ำกำร
กระท ำกำรทรมำนและกำรบังคับให้สูญหำยเป็นควำมผิดอำญำตำมที่ระบุไว้ในกติกำฯ และมำตรฐำน
ระหว่ำงประเทศ คณะกรรมกำรรู้สึกเสียใจต่อควำมล่ำช้ำในกำรผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท ำให้บุคคลสูญหำย (ข้อ 2 6-7 9-10 และ 16)  

20. รัฐภำคีควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำกฎหมำยนั้นสอดคล้องกับกติกำฯ โดยสมบูรณ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กำรห้ำมมิให้มีกำรทรมำนและกำรบังคับให้สูญหำยให้เป็นไปตำมกติกำฯเเละมำตรฐำนสำกล รัฐภำคีควร
เร่งรัดกำรออกกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท ำให้บุคคลสูญหำย”13 

ด้วยเหตุนี้ องค์กรดังรายชื่อแนบท้ายจึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยมีความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา
ความบกพร่องของร่างพระราชบัญญัติฯเเละการประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติฯเป็นกฎหมาย14 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย  

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกาศว่าจะไม่มีการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฯ ซึ่งเป็นร่างที่ผ่านกระบวนการร่างเป็นระยะเวลาหลายปีโดยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมโดยมี
การหารือกับองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคม รวมถึง คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล   แอมเนสตี อินเตอร์
เนช่ันแนล และ ฮิวแมนไรท์วอทช์15 ต่อมา มีรายงานว่าร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าว ถูกส่งกลับไปยังคณะรัฐมนตรี 
“เพื่อรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ...ทั้งจากมหาดไทย ต ารวจ ฝ่ายความมั่นคง ทหาร อัยการ”16  

เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมืองของประเทศไทยในเดือนมีนาคมปี พ. ศ. 2560 คณะผู้แทนไทยได้ยืนยนัวา่ 
ร่างกฎหมายฉบับนี้ “ได้ยื่นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งสนช.ได้ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนร่าง
พระราชบัญญัติฯนี้ เพื่อท าการแก้ไขและให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะต่อไป"17 

อนึ่ง ความล่าช้าในการออกกฎหมายนี้ดูเหมือนจะมิใช่เพื่อการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ เมื่อ
ค านึงถึงว่ามีการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะเกิดขึ้นแล้วอย่างกว้างขวางและสถานะของร่างพระราชบัญญัติฯ
นั้นถูกผลักดันไปยังระดับการพิจารณาที่สูงแล้ว ดังนั้น องค์กรดังรายช่ือแนบท้ายจึงขอเรียกร้องด้วยความเคารพให้
รัฐบาลไทยเร่งรัดการหารือในระดับคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมเหล่านี้สามารถเข้าถึงความ
ยุติธรรมได้อย่างทันท่วงที 

องค์กรดังรายชื่อแนบท้ายตระหนักดีว่าร่างพระราชบัญญัติฯฉบับล่าสุดยังมีจุดบกพร่องบางอย่างที่เราเชื่อ
ว่าควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทยภายใต้  ICCPR CAT 
และ ICPPED  

                                                 
13 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  ข้อสังเกตเชิงสรุปกรณีประเทศไทยตามรายงานตรวจสอบการปฏิบัตติามพันธกรณี
ในกติกาฯ รอบที ่2 ที ่CCPR/C/THA/CO/2 ลงวันที ่25 เมษายน 2560 ย่อหนา้ 19 และ 20 
14 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แถลงการณ์ร่วม ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 และ ฮิวแมนไรท์ 
วอทช ์‘ประเทศไทย: ปฏิบัติตามขั้นตอนสุดท้ายของการรับรองอนุสัญญาคนหาย’ 13 มีนาคม 2560’ และ ฮิวแมนไรท์ วอทช์ ‘ประเทศ
ไทย: ปฏิบัติตามพันธกิจที่จะยุติการทรมาน' 26 มิถุนายน 2560 
15 อ้างแล้ว 
16  แถลงการณ์ร่วม คณะกรรมการนักนิตศิาสตร์สากลและแอมเนสตี อินเตอร์เนชั่นแนล, 9 มีนาคม 2560 
17 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  วาระที่ 119 การพิจารณารายงานของรัฐภาคีตามมาตรา 40 ของกติกาฯ - รายงาน
ประเทศไทยรอบที่ 2 (ต่อ)  ที ่CCPR/C/SR.3350 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ย่อหน้า  5  
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ข้อกังวลเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียงเฉพาะประเด็นดังต่อไปนี้ 18 

1. นิยำม –  การละเลยองค์ประกอบส าคัญตาม ICPPED และ CAT ในการนิยามการบังคับสูญหายและการ
ทรมานในร่างพระราชบัญญัติฯ โดยบทบัญญัติเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องต้องกัน  

2. ควำมรับผิดทำงอำญำนอกเหนือจำกกำรกระท ำผิดโดยตรง (ตัวกำร) –- ร่างพระราชบัญญัติฯยังไม่มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่นอกเหนือไปจากการเป็นผู้กระท าอาชญากรรมการบังคับให้สูญ
หายและการกระท าทรมานโดยตรง โดยประเด็นนี้ควรได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบเขตความรับ
ผิดนอกเหนือจากการกระท าความผิดโดยตรง และมีการก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระท าความผิด
ในระดับต่าง ๆ  

3. กำรปฏิบัติหรือกำรลงโทษท่ีโหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม และย่ ำยีศักดิ์ศรี – ร่างพระราชบัญญัติฯไม่ระบุว่าการ
ปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ ายีศักดิ์ศรีเป็นอาชญากรรม ร่างพระราชบัญญัติฯ
ควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ ายีศักดิ์ศรีเป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งการกระท าดังกล่าวและการทรมานถูกห้ามอย่างชัดเจนภายใต้
มาตรา 7 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมือง ในฐานะสิทธิที่ไม่สามารถ
ละเว้นไม่ปฏิบัติตามได้19 

4. กำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรทรมำนมำใช้เป็นหลักฐำน – ร่างพระราชบัญญัติฯมิได้ห้ามใช้ค าให้การและข้อมลู
อื่น ๆ ที่ได้จากการทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดรา้ย ไร้มนุษยธรรม และย่ ายีศักดิ์ศรี มาเป็น
หลักฐานในการด าเนินคดีโดยเฉพาะเจาะจง ร่างพระราชบัญญัติฯฉบับน้ีควรได้รับการแก้ไขให้มีการปฏเิสธ
การใช้หลักฐานดังกล่าวอย่างชัดเจน และ 

5. กำรคุ้มครอง – ร่างพระราชบัญญัติฯขาดบทบัญญัติว่าด้วยการป้องกันมิให้เกิดการบังคับให้สูญหาย การ
ทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ ายีศักดิ์ศรี ได้แก่ การให้ทนายความ
และครอบครัวเข้าพบผู้ถูกควบคุมตัว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมและที่อยู่ของผู้ถูกควบคุมตัวต่อ
ทนายความและครอบครัวอยู่เสมอ การอนุญาตให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมการสอบปากค าด้วย 
และการบันทึกวิดีโอและ/หรือการบันทึกเสียงในช่วงการสอบสวนทั้งหมด การคุ้มครองเหล่านี้ควรจะ
รวมอยู่ในร่างพระราชบัญญัติฯด้วย 

องค์กรดังรายช่ือแนบท้ายขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นอันดับต้น ๆ 
และบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติฯฉบับนี้โดยมิชักช้า การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯนี้เเละตราเป็นกฎหมายมีความ
จ าเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่หลายต่อหลายครั้งในการน าตัวผู้กระท าการบังคับบุคคลอื่นให้
สูญหายมารับผิด ซึ่งเห็นได้ชัดจากสองกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการบังคับให้สูญหาย ซึ่งถูกน ามาสู่ความสนใจของ
ทั้งเจ้าหน้าที่ไทยและประชาคมระหว่างประเทศเป็นอันมาก แต่จนกระทั้งปัจจุบัน กรณีดังกล่าวยังไม่ได้รับค าตอบท่ี
ชัดเจน กรณีที่ว่า คือกรณีนายสมชาย นีละไพจิตร และ นายพอละจี "บิลลี่" รักจงเจริญ ซึ่งทั้งผู้เสียหายและ
ครอบครัวของพวกเขาถูกปฏิเสธความยุติธรรม 

 

 

                                                 
18 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล และ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แถลงการณ์ร่วม 9 มีนาคม 2560 
19 กติการะหวา่งประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมืองเเละสิทธิทางการเมือง, ข้อ 4 
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นายสมชาย นีละไพจิตร 

นายสมชาย นีละไพจิตร เป็นทนายความชาวมุสลิมผู้ท างานเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้กว่าสองทศวรรษ มีรายงานว่านายสมชาย ถูกดึงออกจากรถและถูกบังคับให้ขึ้นพาหนะอีกคันโดย
ชายห้าคนในใจกลางกรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2547 หลังจากนั้นนายสมชาย ก็หายตัวไปอย่างไร้
ร่องรอย20  

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ศาลอาญาในกรุงเทพมหานครได้ออกหมายจับเจ้าหน้าที่ต ารวจห้านายซึ่งถูก
กล่าวหาว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการปล้นเเละการลักพาตัวนายสมชาย นีละไพจิตร การพิจารณาคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่
ทั้งห้าเริ่มต้นขึ้นตั้งเเต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 254821 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ศาลตัดสินให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสี่
นายพ้นผิดและเจ้าหน้าที่ต ารวจหนึ่งนายถูกตัดสินลงโทษในข้อหาที่มีโทษสถานเบา คือ ข้อหาบังคับข่มขู่ ต่อมาใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ศาลช้ันอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้องเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ถูกตัดสินลงโทษเพียงคนเดียว 22 ในค า
พิพากษาเดียวกันนี้ ศาลอุทธรณ์ในกรุงเทพมหานครได้ปฏิเสธค าร้องของนางอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาของนาย
สมชาย นีละไพจิตร ที่ร้องขอให้ตนเองเเละลูก ๆ เป็นโจทก์ร่วมในการด าเนินคดีด้วยเหตุผลว่า “ไม่อาจยืนยันได้โดย
สมบูรณ์ว่านายสมชาย นีละไพจิตร ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถกระท าการใดๆได้ด้วยตัวเองหรือ ถูกท าร้ายจน
เสียชีวิต”23 โดยศาลอุทธรณ์มีข้อสรุปเช่นนี้ แม้ว่าในปี พ.ศ. 2552 ศาลแพ่งจะได้มีค าสั่งให้นายสมชาย นีละไพจิตร
เป็นบุคคลที่ “สาบสูญ"24 ในวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาให้ต ารวจท้ังห้านายพ้นผิด25 

ในปลาย พ.ศ. 2559 เมื่อครบวาระการสบืสวนสอบสวน 11 ปี เเละสามเดือน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (หรือ 
ดีเอสไอ) ภายใต้กระทรวงยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบการสืบสวนสอบสวนคดีนายสมชาย นีละไพจิตร ได้ประกาศยุติการ
สืบสวนสอบสวนคดี โดยระบุว่า การสืบสวนสอบสวนได้ถูกยุติลงเนื่องจากไม่พบผู้กระท าความผิด26   

เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามพันธกรณีในกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมืองของประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 คณะ
ผู้แทนรัฐบาลไทยได้ยืนยันว่า “การสืบสวนสอบสวนคดีของนายสมชาย ได้ยุติลงแล้วเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 
แต่อาจถูกน ากลับมาสืบสวนสอบสวนอีกครั้ง หากมีการระบุตัวผู้กระท าความผิดในภายหลัง"27 หลังจากนั้นตัวแทน
ประเทศไทยกล่าวว่า “กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาสง่กรณีของนายสมชาย นีละไพจิตรและนาย พอละจี "บิลลี่" รัก
จงเจริญ ให้กับคณะกรรมการพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อติดตามต่อไป"28   

                                                 
20 ส าหรับความเป็นมาเเละบทวิเคราะหโ์ดยละเอียดของกรณีนี้ โปรดดู คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล  รายงานเร่ือง สมชาย นีละ
ไพจิตร  มีนาคม 2014  
21 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล  รายงานเร่ือง สมชาย นีละไพจิตร  มีนาคม 2014 หน้า 6; ฮิวแมนไรท์วอทช,์ ‘ประเทศไทย: 12 ปี 
ยังไม่มีค าตอบ’ 10 มีนาคม 2016 https://www.hrw.org/news/2016/03/10/thailand-12-years-bring-no-answers 
22 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล  รายงานเร่ือง สมชาย นีละไพจิตร  มีนาคม 2014 หน้า 7  
23 อ้างแล้ว หน้า 8 
24 อ้างแล้ว หน้า 9 
25 ประชาไท ภาษาอังกฤษ ‘Supreme Court rules no one guilty for Somchai’s enforced disappearance’, 29 ธันวาคม 2558 
https://prachatai.com/english/node/5735 
26  ประชาไท ภาษาอังกฤษ, ‘Case closed on disappeared human rights lawyer’, 13 ตุลาคน 2559 
https://prachatai.com/english/node/6648 
27 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  วาระที่ 119 การพิจารณารายงานของรัฐภาคีตามมาตรา 40 ของกติกาฯ - รายงาน
ประเทศไทยรอบที่ 2 (ต่อ)  ที ่CCPR/C/SR.3349 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ย่อหน้า  65 
28 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  วาระที่ 119 การพิจารณารายงานของรัฐภาคีตามมาตรา 40 ของกติกาฯ - รายงาน
ประเทศไทยรอบที่ 2 (ต่อ)  ที ่CCPR/C/SR.3350 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ย่อหน้า  4 

https://prachatai.com/english/node/5735
https://prachatai.com/english/node/6648
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นายพอละจี "บิลลี่" รักจงเจริญ 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 นายพอละจี "บิลลี่" รักจงเจริญ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยง
ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและหายไปโดยไม่มีผู้ใดพบ
เห็นอีก ในเวลานั้นบิลลี่ได้ท างานร่วมกับชาวบ้านชาวกะเหรี่ยงและนักกิจกรรมในการด าเนินคดีต่อกรณีที่มีการกล่าว
อ้างว่ามีการเผาบ้านเรือนและทรัพย์สินอื่น ๆ ของชาวบ้านในอุทยานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 
เจ้าหน้าที่อุทยานกล่าวว่าได้กักตัวบิลลี่เพราะ"ครอบครองน้ าผึ้งป่าผิดกฎหมาย" และอ้างว่าได้ปล่อยตัวบิลลี่ในวัน
เดียวกัน29 

หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยาของบิลลี่ได้
ยื่นค าร้องขอไต่สวนการควบคุมตัวโดยมิชอบ (habeas corpus) ต่อศาลจังหวัดเพชรบุรีเพื่อตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวของบิลลี่30  ศาลได้มีค าตัดสินเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 หลังจาก
ด าเนินการไต่สวนเป็นเวลาหกวันว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอและไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าบิลลี่ยังคงถูกคุมตัวอยู่ใน
ขณะที่หายตัวไป31 ครอบครัวยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแต่ไม่ประสบความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับชะตากรรมและสถานท่ีอยู่ของบิลลี่ 32  

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ ร้องขอให้ดีเอสไอรับคดีของบิลลี่เป็นคดี
พิเศษ33 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ดีเอสไอปฏิเสธที่จะรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษโดยให้อยู่ภายใต้การ
สืบสวนสอบสวนของต ารวจปกติ34 มีรายงานว่าดีเอสไอได้ช้ีแจงไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่ามี
เหตุผลสามประการที่เป็นเหตุให้ดีเอสไอไม่รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ ได้แก่ การสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวยังไม่
สามารถสรุปเรื่องได้ ประกอบกับนางสาว พิณนภา พฤกษาพรรณ ไม่ใช่ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของนายพอละ
จี จึงไม่สามารถยื่นค าร้องเพื่อขอให้ดีเอสไอตรวจสอบคดีของนายพอละจี ได้35 และทางดีเอสไอจะด าเนินคดีต่อได้ถ้า
หากพบร่างของนายพอละจี 36  

หนึ่งในเหตุผลที่เจ้าหน้าที่มักน ามาใช้หลายครั้งหลายคราเมื่อไม่สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดฐานบังคับ
ให้บุคคลสูญหายมาสู่กระบวนการยุติธรรมได้คือการกล่าวว่าไม่สามารถหาศพหรือช้ินส่วนของร่างกายได้จึงไม่
สามารถสรุปว่ามีการตายเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เช่ือว่าการบังคับสูญหายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย การ
สรุปว่าบุคคลได้เสียชีวิตไปแล้วมิใช่องค์ประกอบที่จ าเป็นในการพิสูจน์ความผิดว่าด้วยการบังคับสูญหาย หรือแม้แต่
ในกรณีทีไ่ม่เชื่อว่าการบังคับสูญหายเป็นเหตุให้เสียชีวิต การบังคับให้บุคคลสูญหายในตัวมันเองนั้นเป็นอาชญากรรม
ที่ควรได้รับการสืบสวนสอบสวน พิธีสารมินนิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณทีี่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสยีชีวิตทีม่ิ
ชอบด้วยกฎหมาย (2559) (‘พิธีสารมินนิโซตา’) ซึ่งก าหนดมาตรฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการ

                                                 
29 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล  เเละ ศูนย์ทนายความเพือ่สิทธิมนุษยชน รายงานฯ 6 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 10 และ 11 
30 คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล ‘ประเทศไทย: “การหายตัวไป” ของบิลลี่ ตอ้งเข้าสู่กระบวนการสอบสวนคดีพิเศษ’ 17 กรกฎาคม 
2557 https://www.icj.org/thailand-disappearance-of-billy-demands-special-investigation/ 
31 ดู เชิงอรรถที่ 30  
32 ดู เชิงอรรถที่ 30 
33 คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล  และ JPF ‘ประเทศไทย: “การหายตัวไป” ของบิลลี่ ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนคดีพิเศษ’ 6 
สิงหาคม 2558  
https://www.icj.org/thailand-launch-special-investigation-into-enforced-disappearance-of-billy/ 
34 ประชาไท ภาษาอังกฤษ ‘DSI refuses to accept case of disappeared Karen activist’ 31 มกราคม 2560 
http://prachatai.org/english/node/6886  
35 บางกอกโพสต ์‘NHRC pursues fight for 'Billy' with DSI’ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
http://m.bangkokpost.com/news/crime/1195813/nhrc-pursues-fight-for-billy-with-dsi  
36 คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล  เเละ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานฯ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ ์2560 หน้า 11 

https://www.icj.org/thailand-disappearance-of-billy-demands-special-investigation/
https://www.icj.org/thailand-launch-special-investigation-into-enforced-disappearance-of-billy/
http://prachatai.org/english/node/6886
http://m.bangkokpost.com/news/crime/1195813/nhrc-pursues-fight-for-billy-with-dsi
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สืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายระบุว่า "ถ้าพนักงานสอบสวนไม่สามารถ
หาศพหรือช้ินส่วนศพได้ พนักงานสอบสวนยังควรที่จะรวบรวมพยานหลักฐานโดยตรงและพยานหลักฐานแวดล้อม
อื่น ๆ ท่ีอาจเพียงพอส าหรับการระบุตัวผู้กระท าความผิดต่อไป” 37 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้กล่าวระหว่างการทบทวนการปฏิบัติตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองเเละสิทธิทางการเมืองของไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ว่าเหตุผลที่
ประเทศไทยได้ให้ไว้เพื่อที่จะยุติการสืบสวนสอบสวนคดีของนายสมชาย นีละไพจิตรและนายพอละจี "บิลลี" รักจง
เจริญ ว่าเป็น “กรณีที่ไม่พบศพหรือช้ินส่วนศพ หรือคู่สมรสของบุคคลนั้นไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการสมรสได ้
... เป็นข้อกล่าวอ้างที่มีน้ าหนักน้อยเกินกว่าที่รัฐภาคีจะปฏิเสธพันธกรณีในการสืบสวนสอบสวนว่ามีการบังคับสูญ
หายโดยต าแหน่งหน้าที่เกิดขึ้น โดยไม่ค านึงถึงว่ามีการร้องเรียนหรือไม่” 38 

ในการตอบค าถามต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระหว่างการทบทวนการปฏิบัติตาม
กติกาฯ คณะผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวว่า “ได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อสืบสวนสอบสวนกรณีของนายพอละ
จี “บิลลี่” รักจงเจริญ แต่ได้พบหลักฐานไม่เพียงพอที่จะด าเนินคดีอาญาต่อผู้ต้องสงสัย ทั้งนี้ ได้มีความพยายามใน
การถ่ายโอนคดีจากคณะท างานสืบสวนสอบสวนในพื้นที่ไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ปฏิเสธที่จะรับเป็นคดีพิเศษ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงให้ความช่วยเหลือในการค้นหาตัวนายพอละจี “บิลลี่” 
รักจงเจริญและการสืบสวนเบื้องต้นต่อไป” 39 ทั้งนี้ ผู้เเทนรัฐบาลไทยกล่าวเพิ่มเติมในภายหลังว่า  “กระทรวง
ยุติธรรมพิจารณาจะส่งกรณีของนายสมชาย นีละไพจิตรและนายพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญให้กับคณะกรรมการ
พิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อติดตามต่อไป"40  

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องในวันแห่งการร าลึกถึงผู้ถูกบังคับสูญหายสากล คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนช่ันแนล ฮิวแมนไรท์วอทช์ สหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิผสาน
วัฒนธรรม ขอให้รัฐบาลด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ให้สัตยาบันต่อ ICPPED และ OPCAT  

2. ให้ความส าคัญกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและน ามา
บังคับใช้โดยไม่ล่าช้า 

3. ให้การประกันว่าดีเอสไอจะปฏิบัติตามพันธกรณีในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนเมื่อมีการฟ้องร้องว่ามี
การบังคับให้บุคคลสูญหายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลาง และเป็นอิสระ ซึ่งรวมถึงกรณีของนายสมชาย นี
ละไพจิตร ซึ่งเป็นกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นกรณีถูกบังคับให้สูญหาย จนกว่าจะทราบชะตากรรมหรือ

                                                 
37 ส านักงานขา้หลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ พิธีสารมนินิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน กรณีที่ต้องสงสัย
ว่าเป็นการเสียชีวิตที่มิชอบดว้ยกฎหมาย (2559), (The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful 
Death (2016), ‘เอกสารคู่มือของสหประชาชาติวา่ด้วยการปอ้งกันและการสอบสวนคดีการคุมขังโดยพลการเเละการสังหารบุคคลโดย
พลการ (ฉบับปรับปรุง)’ ย่อหนา้ที่ 56, เชิงอรรถ 87 
38 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  วาระที่ 119 การพิจารณารายงานของรัฐภาคีตามมาตรา 40 ของกติกาฯ - รายงาน
ประเทศไทยรอบที่ 2 (ต่อ)  ที ่CCPR/C/SR.3349 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ย่อหน้า  31 
39 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  วาระที่ 119 การพิจารณารายงานของรัฐภาคีตามมาตรา 40 ของกติกาฯ - รายงาน
ประเทศไทยรอบที่ 2 (ต่อ)  ที ่CCPR/C/SR.3349 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ย่อหน้า  66 
40 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  วาระที่ 119 การพิจารณารายงานของรัฐภาคีตามมาตรา 40 ของกติกาฯ - รายงาน
ประเทศไทยรอบที่ 2 (ต่อ)  ที ่CCPR/C/SR.3350 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ย่อหน้า  4 
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สถานที่อยู่ของเขา โดยหากมีบุคคลใดๆที่ทราบชะตากรรมหรือสถานที่อยู่ของนายสมชาย นีละไพจิตร 
หรือผู้เสียหายจากกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการบังคับให้สูญหายกรณีอื่นๆ ข้อมูลเหล่านั้นควรถูกเปิดเผย
ทันท ี

4. ให้การประกันว่าดีเอสไอจะด าเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้สูญหายอย่างชัด
แจ้งของนายพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลาง และเป็นอิสระ จนกว่าจะทราบ
ชะตากรรมหรือสถานท่ีอยู่ของเขา 

5. ให้การเยียวยาและชดเชยอย่างมีประสิทธิภาพแก่ครอบครัวของผู้เสียหายทั้งสองกรณี ซึ่งรวมไปถึงการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนอย่างสม่ าเสมอ 

6. ให้การประกันว่าในกรณีของนายสมชาย นีละไพจิตร และ นายพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ ถ้าการสืบสวน
สอบสวนน าไปสู่พยานหลักฐานที่รับฟังได้เพียงพอที่จะลงโทษจ าเลย บุคคลซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็น
ผู้กระท าความผิดในคดีดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีการใช้โทษประหารชีวิต 
และ 

7. ปฏิบัติตามค าแนะน าของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามข้อสังเกตเชิงสรุปที่ให้ไว้แก่ประเทศไทยในปี 
2560 ได้แก่ การ“ปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมายและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรา 9” ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการยุติการคุมขังตามอ าเภอใจโดยไม่
อนุญาตให้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก (เป็นการลับ)41 และให้หลักประกันท่ีจะ “ไม่ให้มีการคุมขังเป็น
การลับตามที่ได้กล่าวถึงในค าแนะน าโดยทั่วไปของคณะกรรมการ ฉบับที่ 35 (2014) ในประเด็นเกี่ยวกับ
เสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล” 42 

หากท่านมีค าถามหรือข้อคิดเห็นประการใด กรุณาติดต่อกับองค์กรที่มีรายช่ือดังแนบท้ายนี้ได้ทันที องค์กรที่มี
รายชื่อดังแนบท้ายนีล้้วนแต่ยินดีให้ความช่วยเหลือใด ๆ  ตามที่ท่านร้องขอ  

ทั้งนี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีท่าน ให้ความส าคัญประเด็นนี้โดยเร่งด่วน 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

 

 
นายแมท พอลลาร์ด 
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส 
ส านักงานกฎหมายและนโยบาย 
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล  

 
นายเจมส์ โกเมซ 
ผู้อ านวยการภูมิภาค 
ส านักงานภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 
แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล 
 

                                                 
41 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต,ิ ข้อสังเกตเชิงสรุปกรณีประเทศไทย รายงานกลไกการตรวจสอบสิทธมินุษยชนแห่ง
สหประชาชาต ิรอบที่ 2, CCPR/C/THA/CO/2, 25 เมษายน 2560, ย่อหนา้ 25, 26 
42 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปกรณีประเทศไทย รายงานกลไกการตรวจสอบสิทธมินุษยชนแห่ง
สหประชาชาต ิรอบที่ 2, CCPR/C/THA/CO/2, 25 เมษายน 2560, ย่อหนา้ 23 
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นายแบรด อาดัมส์ 
ผู้อ านวยการภูมิภาคเอเซีย   
ฮิวแมนไรท์วอทช ์

 
นายดิมิทริส คริสโตปู 
ประธาน 
สหพันธ์เพ่ือสิทธิมนุษยชนสากล 

 

 
น.ส. เยาวลักษณ์ อนุพันธ์  
หัวหน้า 
ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนษุยชน  

 

 
น.ส. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 
ผู้อ านวยการ  
มูลนธิิผสานวัฒนธรรม 

 

 

 

ส าเนาถึง: 
 
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง   
อธิบดี 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 

นายอนุพงษ์ เผ่าจินดา   
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย   
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฎางค์ วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 
นายดอน   ปรมัตถ์วินัย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ  
เลขท่ี 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 
ร้อยต ารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร  
อัยการสูงสุด 
ส านักงานอัยการสูงสุด 
เลขท่ี 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210 


