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ประเทศไทย: การรับคดีของ “บิลล่ี” ที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้สูญหายเป็นคดีพิเศษเป็นเร่ืองที่น่ายินดี แต่
ทางการไทยยังคงต้องด าเนินการมากกว่านี้  

(กรุงเทพฯ ประเทศไทย) --- การสืบสวนสอบสวนกรณีท่ีนักกิจกรรมชาวกะเหรี่ยง นายพอละจี “บิลล่ี” รักจง
เจริญ ถูกกระท าการในลักษณะเช่นการบังคับให้สูญหายนั้นควรมุ่งเน้นไปท่ีการค้นหาชะตากรรมหรือท่ีอยู่ของบิลลี่ 
การด าเนินการบอกกล่าวถึงความก้าวหน้าของการสืบสวนสอบสวนต่อครอบครัวของบิลลี่โดยครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง 
และการน าตัวผู้ท่ีต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะมีต าแหน่งหรือสถานะเช่นใด มาด าเนินคดีอย่างเป็น
ธรรมอย่างแท้จริง คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists หรือ ไอซีเจ) แอม
เนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) และฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) กล่าวในวันนี้ 
นอกจากนี้ องค์กรข้างต้นยังได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดให้มีการด าเนินการให้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
ทางปกครองท่ีจะคุ้มครองบุคคลจากการบังคับให้สูญหายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดสัมฤทธิ์ผลตามพันธกรณี
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของประไทย เนื่องจากมาตรการดังกล่าวยังมีความล่าช้าอยู่มากในปัจจุบัน 

ในวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หลังจากการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งท่ี 1/2561 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ (‘ดีเอสไอ’) กระทรวงยุติธรรม ได้ออกแถลงการณ์อันน่ายินดีว่าดีเอสไอมีมติให้กรณีท่ีนักกิจกรรมชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง นายพอละจี “บิลล่ี” รักจงเจริญ ซึ่งถูกกระท าการในลักษณะเช่นการบังคับให้สูญหายนั้นเป็น “คดีพิเศษ” ท่ี
ต้อง “ด าเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547” ซึ่งหมายถึงการสืบสวน
สอบสวนโดยดีเอสไอนั่นเอง 

 มีผู้พบเห็นนายพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ขณะอยู่ภายใต้
การควบคุมตัวของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย ท้ังนี้ ในช่วงระยะเวลาท่ีบิล
ลี่ถูกกระท าการในลักษณะเช่นการบังคับให้สูญหายนั้น บิลลี่ได้ท างานร่วมกับชาวบ้านชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและนัก
กิจกรรมเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติโดยอ้างว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เผาและท าลายบ้าน พื้นท่ี
เกษตรกรรม และทรัพย์สินอื่นๆของพวกเขา  

 ท้ังนี้ ก่อนท่ีจะมีการประกาศดังกล่าวจากดีเอสไอ เพื่อให้ทราบชะตากรรมหรือท่ีอยู่ของบิลลี่ ภริยาของบิลลี่ 
นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ ได้ท าการยื่นค าร้องต่อดีเอสไอมาเป็นเวลานาน รวมท้ัง ไอซีเจ แอมเนสต้ี อินเตอร์
เนช่ันแนล และฮิวแมนไรท์วอทช์ก็ได้ท าการเรียกร้องมาเป็นเวลาหลายปี โดยขอใหดี้เอสไอรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ 
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และเรียกร้องให้ดีเอสไอด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างรวดเร็ว อิสระ เป็นกลาง มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงพิธีสารมินนิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีท่ี
ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ซึ่งได้มีการเปิดตัวพิธีสารดังกล่าวร่วมกับ
กระทรวงยุติธรรมเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

 พิธีสารมินนิโซตาฉบับปรับปรุงนี้ได้เน้นย้ าว่าหากผู้สืบสวนสอบสวนไม่สามารถระบุแหล่งท่ีต้ังศพหรือซากศพ
ได้ พวกเขายังคงต้องรวบรวมหลักฐานแวดล้อมโดยตรงอื่นๆ ต่อไป โดยพยานหลักฐานเหล่านี้อาจเพียงพอต่อการระบุ
ตัวผู้กระท าความผิดได้  

ท้ังนี้ แม้ว่าจะมีข้อมูลจ านวนมากท่ีเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การท่ีบิลลีถู่กกระท าการในลักษณะเช่นการบังคับให้
สูญหาย แต่การสืบสวนสอบสวนของต ารวจในช่วงสี่ปีท่ีผ่านมากลับไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยส าคัญ 

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ยังมิได้ด าเนินการตามข้อผูกพันท่ีได้ให้ไว้หลายต่อหลายครั้งว่าจะท าการ
ภาคยานุวั ติอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance หรือ ICPPED) 
ท่ีได้ลงนามไว้เมื่อวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2555 เจ้าหน้าที่ไทยนั้นยังคงล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันธกรณีทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศในการน าความยุติธรรมมาสู่ผู้เสียหายจากการบังคับให้สูญหายและครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้น 
ผู้กระท าผิดยังคงสามารถหลบเลี่ยงบทลงโทษบางประการได้ โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะการบังคับให้สูญหายนั้นยังมิใช่
ความผิดทางอาญาเป็นการเฉพาะภายใต้กฎหมายไทย 

อนุสัญญาดังกล่าวได้ยืนยันว่า “บุคคลจะถูกบังคับให้สูญหายไม่ได้” และระบุให้รัฐมีพันธกรณีท่ีจะต้องสืบสวน
สอบสวนการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการบังคับให้บุคคลสูญหายเพื่อท่ีจะน าตัวผู้กระท าผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรม 
และท าให้การกระท าผิดดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาท่ีมีโทษท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาถึง “ความร้ายแรงอย่างยิ่ง” 
ของการกระท าดังกล่าว 

เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทยได้มี
มติเห็นชอบท่ีจะท าการภาคยานุวัติ ICPPED แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ไอซีเจได้รับทราบจาก
กระทรวงการต่างประเทศว่าการภาคยานุวัติ ICPPED จะเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีการตรากฎหมายภายในประเทศเพื่อ
รับรองให้อนุสัญญาฯดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายในประเทศ 

นอกเหนือจากการภาคยานุวัติ ICPPED แล้ว ประเทศไทยยังคงต้องท าการสืบสวนสอบสวนอย่างมี
ประสิทธิภาพและด าเนินคดีต่ออาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) 
และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ ายีศักด์ิศรี (UN 
Convention against Torture หรือ CAT)  

https://ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
https://www.icj.org/thailand-launch-of-the-revised-minnesota-protocol/
https://www.icj.org/thailand-launch-of-the-revised-minnesota-protocol/
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อย่างไรก็ตาม ความพยายามท่ีจะผ่านร่างกฎหมายท่ีจะท าให้การทรมาน การกระท าอื่นๆท่ีเป็นการประติบัติท่ี
โหดร้าย และการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดเฉพาะภายใต้กฎหมายไทยนั้นยังคงล่าช้า 

กระทรวงยุติธรรมประเทศไทยได้อธิบายว่าปัจจุบันการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะรอบท่ีสองต่อร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย (‘ร่าง พ.ร.บ.’) นั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว 
โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลการรับฟังความคิดเห็น ท้ังนี้ ไอซีเจ แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล และฮิว
แมนไรท์วอทช์ ขอเรียกร้องใหม้ีการเร่งรัดกระบวนการดังกล่าว 

ไอซีเจ แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล และ ฮิวแมนไรท์วอช ซึ่งได้เคยพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับต่างๆหลายครั้ง 
ยังคงกังวลว่าจากเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ. ร่างล่าสุดนั้นถ้าน ามาบังคับใช้จะท าให้เนื้อหาในกฎหมายท่ีออกมานั้นไม่
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของประเทศไทย 

เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 วันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2561 กลุ่ม
ภาคประชาสังคม รวมถึงไอซีเจ แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล และฮิวแมนไรท์วอช ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล
ไทย รวมถึงกระทรวงยุติธรรมของประเทศไทย เกี่ยวกับข้อเสนอแนะท่ีจ าเป็นต้องปรับแก้เพื่อให้ร่างกฎหมายเป็นไป
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

ความเป็นมา 

“การบังคับให้สูญหาย” นั้นได้รับการนิยามไว้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศว่าหมายถึงการจับกุมหรือคุมขัง
บุคคลโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือตัวแทนบุคคลดังกล่าว ตามมาด้วยการปฏิเสธท่ีจะยอมรับว่าได้มีการลิดรอนเสรีภาพ 
หรือการปกปิดชะตากรรมหรือท่ีอยู่ของบุคคลนั้น ท้ังนี้ การบังคับให้สูญหายนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่ง
ได้รับการประกันโดยกฎหมายระหว่างประเทศหลายประการ รวมถึง การห้ามมิให้มีการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลไว้
ตามอ าเภอใจ การทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ ายีศักด์ิศรี และการ
สังหารนอกกระบวนการยุติธรรม สมัชชาสหประชาชาติ (UN General Assembly) นั้นมักจะให้ค าอธิบายว่าการ
บังคับให้สูญหายนั้นเป็น “การกระท าผิดต่อศักด์ิศรีของมนุษย์” และเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศที่ “รุนแรงและชัดเจน” 

ประเทศไทยมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ ICCPR และ CAT ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี ใน
การท่ีจะต้องด าเนินการให้มีการสืบสวนสอบสวน ด าเนินคดี ลงโทษ และให้การชดเชยและเยียวยากับผู้เสียหาย ใน
อาชญากรรมการทรมาน การประติบัติท่ีโหดร้าย และการบังคับให้บุคคลสูญหาย 

ท้ังนี้ ดีเอสไอนั้นถูกจัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และมีอ านาจเหนือ
คดอีาญาพิเศษ ซึ่งรวมถึงคดีท่ีมีความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนเป็นพิเศษ ความผิดท่ีมีลักษณะเป็น
การกระท าขององค์กรอาชญากรรม และความผิดท่ีมีผู้ทรงอิทธิพลเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 

https://www.icj.org/thailand-pass-legislation-criminalizing-enforced-disappearance-torture-without-further-delay/
https://www.icj.org/thailand-icj-amnesty-advise-changes-to-proposed-legislation-on-torture-and-enforced-disappearances/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/03/Thailand-Amendments-to-Prevention-Suppression-of-Torture-2018-THA.pdf

