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ประเทศไทย: ยงัคงไม่มีความคืบหน้าใดๆในวนัครบรอบ 4 ปี ที�“บิลลี�”ถกูบงัคบัให้สญูหาย  

16 เมษายน พ.ศ. 2561 

กรงุเทพฯ ประเทศไทย – ในวนัครบรอบ 4 ปีที�นักกจิกรรมชาวกะเหรี�ยง “บลิลี�” ถูกกระทําการที�

มลีกัษณะเป็นการบงัคบัให�้สูญหายไป คณะกรรมการนักนิตศิาสตร�์สากล (ไอซเีจ) ขอเรยีกรอ้งอกี

ครั �งใหก้รมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) ดาํเนินการตามหน้าที�ในการสบืสวนสอบสวนเรื�องดงักล่าวอย่าง

มปีระสทิธภิาพ ทั �งนี� ในปัจจบุนันั �นยงัไม่มคีวามคบืหน้าใดๆในการสบืสวนสอบสวนเพื�อใหท้ราบถงึชะตา

กรรมของบลิลี�และดเีอสไอกป็ฏเิสธไมร่บัคดดีงักล่าวเป็นคดพีเิศษ 

นายพอละจ ี“บลิลี�” รกัจงเจรญิ นั �นได้มผีู้พบเห็นเป็นครั �งสุดท้ายเมื�อวนัที� 17 เมษายน พ.ศ. 

2557 ในขณะที�อยู่ในการควบคุมตวัของเจา้หน้าที�อุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน ทั �งนี� ในช่วงระยะเวลาที�

บลิลี�ไดถู้กกระทําการในลกัษณะการบงัคบัใหสู้ญหายไปนั �น บลิลี�ไดท้ํางานกบัชาวบ้านชนเผ่ากะเหรี�ยง

และนักกิจกรรมในการดําเนินการทางกฎหมายเพื�อยื�นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาตสิตัว์ ป่าและพนัธุ์พชื 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม และนายชยัวฒัน์ ลิ�มลิขติอักษร อดีตหวัหน้าอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานจากกรณีเหตุการณ์เผาบ้านและทรพัย์สนิชาวบ้านในพื�นที�อุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานเมื�อปี พ.ศ. 2553 และ 2554 

“เหตุที�กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ถูกจดัตั �งขึ�นมานั �นก็เพื�อที�จะทําการสอบสวนคดีที�มีความ

ซบัซ้อนเฉกเช่นคดใีนลกัษณะนี�ที�ทางเจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองอาจมคีวามเกี�ยวโยงกบัการกระทําการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างรา้ยแรงที�อาจเรยีกได้ว่าเป็นอาชญากรรมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ” 

นายคงิสลี�ย ์แอ๊บบอต ที�ปรกึษากฎหมายระหว่างประเทศอาวุโส ไอซเีจ กล่าว 

“ถา้ดเีอสไอยงัคง ‘ปฏเิสธ’ ที�จะรบัคดดีงักล่าวเป็นคดพีเิศษหลงัจากที�การสอบสวนของเจา้หน้าที�

ตํารวจกว่า 4 ปีไม่ปรากฏให้เหน็ว่ามคีวามก้าวหน้าอย่างมนีัยยะสําคญั ดเีอสไออาจจะเสี�ยงต่อการถูก

มองว่าเป็นส่วนหนึ�งของวฒันธรรมการละเวน้การนําตวัผูก้ระทําความผดิมาลงโทษในประเทศไทย” 



ในสัปดาห์นี�  ภรรยาของบิลลี� พิณนภา พฤกษาพรรณ ได้กล่าวกับไอซีเจว่า ครั �งสุดท้ายที�

เจา้หน้าที�ไดต้ดิต่อมาเพื�อพดูคุยถงึเรื�องการสอบสวนคดขีองบลิลี�กบัเธอและครอบครวันั �นไดผ้่านมาล่วงปี

แลว้ 

“ประเทศไทยมหีน้าที�อย่างชดัเจนที�จะต้องดําเนินการสอบสวนคดขีองบลิลี�จนกว่าจะทราบถึง

ชะตากรรมและสถานที�อยู่ของบลิลี� และยงัต้องทาํใหเ้กดิความมั �นใจว่ากระบวนการสอบสวนและผลลพัธ์

ที�ไดน้ั �นจะเป็นไปโดยโปร่งใส ซึ�งความโปร่งใสนี�มคีวามสําคญัอย่างมากต่อครอบครวัของผู้เสยีหาย ซึ�ง

เป็นผูท้ี�มบีทบาทสาํคญัในกระบวนการสอบสวน” นายแอ๊บบอตกล่าว 

เมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้จดัตั �งคณะกรรมการซึ�งประกอบไปด้วย

กรรมการ 18 คน รวมดเีอสไอ เพื�อทําหน้าที�กําหนดนโยบายในการป้องกนัการกระทําการทรมานและ

การบงัคบัใหบุ้คคลสูญหาย และเพื�อที�จะสอบสวนรวมถงึเยยีวยาชดเชยใหแ้ก่ผู้เสยีหายตามพนัธกรณี

ภายใตอ้นุสญัญาว่าดว้ยการต่อตา้นการทรมาน และการกระทําอื�น ๆ ที�โหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืที�ยํ�า

ยีศัก ดิ �ศ รี  ( Convention Against Torture and Other, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment - CAT) ซึ�งประเทศไทยเป็นภาค ีและอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุ้มครองบุคคล

ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบงัคบั (International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance - ICPPED)  ซึ�งประเทศไทยได้ทําการลงนามไว้ หากแต่ยงัไม่ได้ให้

สตัยาบนั 

เมื�อวนัที� 26 มถุินายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการได้กล่าวไว้ว่าจะดําเนินการพจิารณาคดีการ

บงัคบับุคคลใหสู้ญหายไม่ว่าจะเป็นคดทีี�เกดิขึ�นในอดตี ปัจจุบนั หรอืคดทีี�เกดิขึ�นใหม่กต็าม ทั �งนี�รวมไป

ถงึคดขีองบลิลี�ดว้ย 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการยังต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของตนในการปฏิบัติตาม

พนัธกรณตีามกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศของประเทศไทย 

“แมว้่าการที�ประเทศไทยไดพ้ยายามที�จะดําเนินคดกีบักรณทีี�มกีารกล่าวหาว่ามกีารทรมาน การ

ประติบัติหรือการลงโทษอื�นที�โหดร้าย และการบังคับบุคคลให้สูญหาย จะเป็นเรื�องหน้ายินดี แต่

คณะกรรมการดังกล่าวก็ไม่ควรที�จะถูกมองว่าจะมาแทนที�การกําหนดให้การกระทําดังกล่าวเป็น

อาชญากรรมในกฎหมายภายในประเทศของไทย” นายแอ๊บบอตกล่าว 

 

ความเป็นมา 



นับตั �งแต่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ไอซเีจได�ดําเนินการเรยีกรอ้งให้ดเีอสไอรบั

คดดีงักล่าวไวเ้ป็นคดพีเิศษมาโดยตลอด 

เมื�อเดอืน มกราคม พ.ศ. 2560 สามปีภายหลงัจากที�บลิลี�ถูกกระทําการที�มลีกัษณะเป็นการ

บงัคบัให้สูญหาย ดเีอสไอได้ปฏเิสธที�จะรบัคดบีลิลี�เป็นคดพีเิศษตามที�พณินภา พฤกษาพรรณ ภรรยา

ของบลิลี� รอ้งขอ โดยอ้างถงึเหตุผลสามประการ ได้แก่ การสบืสวนยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปได้ อกีทั �ง

ยงัใหเ้หตุผลว่าภรรยาของบลิลี�เองนั �นไมม่สีทิธใินการยื�นเรื�องรอ้งเรยีนเนื�องจากว่าไมไ่ดม้กีารจดทะเบยีน

สมรสกบับลิลี�อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และการสอบสวนของดเีอสไออาจจะกระทําไดห้ากมกีารพบเจอ

รา่งของบลิลี�เท่านั �น 

รฐับาลไทยไดส้่งสญัญาณว่าตนตระหนักไดถ้งึความรุนแรงของอาชญากรรมการบงัคบับุคคลให้

สูญหาย และแสดงเจตจํานงที�จะต่อต้านอาชญากรรมดงักล่าวด้วยการลงนามในอนุสญัญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบงัคบัเมื�อวนัที� 9 มกราคม พ.ศ. 

2555  

อนุสัญญาฯ ดังกล่าวได้ยืนยันถึงสิทธิโดยเด็ดขาดที�บุคคลจะไม่ถูกบังคับให้สูญหาย และ

กําหนดใหร้ฐัมพีนัธกรณใีนการที�จะต้องดําเนินการสบืสวนสอบสวนการกระทําที�เป็นการบงัคบับุคคลให้

สูญหายและกําหนดใหอ้าชญากรรมดงักล่าวเป็นความผดิทางอาญาที�มบีทลงโทษที�เหมาะสมกบั “ความ

รา้ยแรงอย่างยิ�ง” ของอาชญากรรมการบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย และจะต้องกระทําการที�จาํเป็นต่างๆเพื�อ

นําตวัผูก้ระทาํผดิมาสู่กระบวนการยตุธิรรม 

ดเีอสไอนั �นถูกจดัตั �งขึ�นโดยพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 โดยมอีํานาจใน

การสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ ซึ�งรวมถงึคดคีวามผดิทางอาญาที�มคีวามซบัซ้อน จําเป็นต้องใช้วธิกีาร

สบืสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐานเป็นพเิศษ คดคีวามผดิทางอาญาที�เป็นการกระทําของ

องคก์รอาชญากรรม และคดคีวามผดิทางอาญาที�มผีูท้รงอทิธพิลที�สาํคญัเป็นตวัการ ผูใ้ชห้รอืผูส้นบัสนุน 

ในขณะนี�ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการร่างกฎหมายภายในประเทศที�จะกําหนดให้การทรมาน

และการบงัคบับุคคลให้สูญหายเป็นอาชญากรรม แต่ว่ากระบวนการดงักล่าวกลบัมคีวามล่าช้า โดย

ในขณะนี� กระทรวงยตุธิรรมของประเทศไทยกําลงัดําเนินการรบัฟังความคดิเหน็ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งต่อร่าง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย ( ‘ร่าง

พระราชบญัญตั’ิ) เป็นรอบที�สอง 

ไอซเีจกงัวลเป็นอย่างยิ�งว่าร่างพระราชบญัญตัทิี�มเีนื�อหาตามที�ปรากฏในปัจจุบนั รวมถงึที�ถูก

แกไ้ขปรบัปรงุในฉบบัลงวนัที� 6 มนีาคม พ.ศ. 2561 หากนํามาบงัคบัใชแ้ลว้จะทาํใหป้ระเทศไทยลม้เหลว



ในการบญัญตักิฎหมายที�สะท้อนถึงพนัธกรณีของประเทศไทยภายใต้กฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่าง

ประเทศ 

เมื�อวนัที� 13 มนีาคม พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้กล่าวต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาตวิ่า“ไดม้คีวามพยายามที�จะโอนยา้ยคด ี(ของบลิลี�) จากพนักงานสอบสวนในระดบัทอ้งถิ�น

มายงัดเีอสไอ แต่ว่าทางดเีอสไอได้ปฏเิสธที�จะรบัคดดีงักล่าวไว ้อย่างไรก็ด ีทางเอสไอก็จะยงัให้ความ

ช่วยเหลอืในการตดิตามคน้หาตวับลิลี�และทาํการสอบสวนในเบื�องตน้ต่อไป” 
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