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2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประเทศไทย: การรับคดีของ “บิลลี่” ที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้สูญหายเป็นคดีพิเศษเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่
ทางการไทยยังคงต้องดาเนินการมากกว่านี้
(กรุงเทพฯ ประเทศไทย) --- การสืบสวนสอบสวนกรณีที่นักกิจกรรมชาวกะเหรี่ยง นายพอละจี “บิลลี่” รักจง
เจริญ ถูกกระทาการในลักษณะเช่นการบังคับให้สูญหายนั้นควรมุ่งเน้นไปที่การค้นหาชะตากรรมหรือที่อยู่ของบิลลี่
การดาเนินการบอกกล่าวถึงความก้าวหน้าของการสืบสวนสอบสวนต่อครอบครัวของบิลลี่โดยครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง
และการนาตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะมีตาแหน่งหรือสถานะเช่นใด มาดาเนินคดีอย่างเป็น
ธรรมอย่างแท้จริง คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists หรือ ไอซีเจ) แอม
เนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) และฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) กล่าวในวันนี้
นอกจากนี้ องค์กรข้างต้นยังได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดให้ มีการดาเนินการให้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
ทางปกครองที่จะคุ้มครองบุคคลจากการบังคับให้สูญหายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดสัมฤทธิ์ผลตามพันธกรณี
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของประไทย เนื่องจากมาตรการดังกล่าวยังมีความล่าช้าอยู่มากในปัจจุบัน
ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หลังจากการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ (‘ดีเอสไอ’) กระทรวงยุติธรรม ได้ออกแถลงการณ์อันน่ายินดีว่าดีเอสไอมีมติให้กรณีที่นักกิจกรรมชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง นายพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ ซึ่งถูกกระทาการในลักษณะเช่นการบังคับให้สูญหายนั้นเป็น “คดีพิเศษ” ที่
ต้อง “ดาเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547” ซึ่งหมายถึงการสืบสวน
สอบสวนโดยดีเอสไอนั่นเอง
มีผู้พบเห็นนายพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ขณะอยู่ภายใต้
การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่บิล
ลี่ถูกกระทาการในลักษณะเช่นการบังคั บให้สูญ หายนั้น บิลลี่ได้ทางานร่วมกับชาวบ้านชาติพั นธุ์ก ะเหรี่ ยงและนัก
กิจกรรมเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติโดยอ้างว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้เผาและทาลายบ้าน พื้นที่
เกษตรกรรม และทรัพย์สินอื่นๆของพวกเขา
ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการประกาศดังกล่าวจากดีเอสไอ เพื่อให้ทราบชะตากรรมหรือที่อยู่ของบิลลี่ ภริยาของบิลลี่
นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ ได้ทาการยื่นคาร้องต่อดีเอสไอมาเป็นเวลานาน รวมทั้ง ไอซีเจ แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล และฮิวแมนไรท์วอทช์ก็ได้ทาการเรียกร้องมาเป็นเวลาหลายปี โดยขอให้ดีเอสไอรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ
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และเรียกร้องให้ดีเอสไอดาเนินการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างรวดเร็ว อิสระ เป็นกลาง มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงพิธีสารมินนิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีที่
ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ซึ่งได้มีการเปิดตัวพิธีสารดังกล่าวร่วมกับ
กระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
พิธีสารมินนิโซตาฉบับปรับปรุง นี้ได้เน้นย้าว่าหากผู้สืบสวนสอบสวนไม่สามารถระบุแหล่งที่ ตั้งศพหรือซากศพ
ได้ พวกเขายังคงต้องรวบรวมหลักฐานแวดล้อมโดยตรงอื่นๆ ต่อไป โดยพยานหลักฐานเหล่านี้อาจเพียงพอต่อการระบุ
ตัวผู้กระทาความผิดได้
ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีข้อมูลจานวนมากที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การที่บิลลีถ่ ูกกระทาการในลักษณะเช่นการบังคับให้
สูญหาย แต่การสืบสวนสอบสวนของตารวจในช่วงสี่ปีที่ผ่านมากลับไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสาคัญ
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ยัง มิ ได้ดาเนินการตามข้อผูกพันที่ ได้ ให้ไว้ หลายต่อ หลายครั้ง ว่า จะทาการ
ภาคยานุ วั ติ อ นุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองบุ ค คลทุ ก คนจากการหายสาบสู ญ โดยถู ก บั ง คั บ
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance หรือ ICPPED)
ที่ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555 เจ้าหน้าที่ไทยนั้นยังคงล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันธกรณีทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศในการนาความยุติธรรมมาสู่ผู้เสียหายจากการบังคับให้สูญหายและครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้น
ผู้กระทาผิดยังคงสามารถหลบเลี่ยงบทลงโทษบางประการได้ โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะการบังคับให้สูญหายนั้นยังมิใช่
ความผิดทางอาญาเป็นการเฉพาะภายใต้กฎหมายไทย
อนุสัญญาดังกล่าวได้ยืนยันว่า “บุคคลจะถูกบังคับให้สูญหายไม่ได้” และระบุให้รัฐมีพันธกรณีที่จะต้องสืบสวน
สอบสวนการกระทาที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้บุคคลสูญหายเพื่อที่จะนาตัวผู้กระทาผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรม
และทาให้การกระทาผิดดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึง “ความร้ายแรงอย่างยิ่ง”
ของการกระทาดังกล่าว
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทยได้มี
มติเห็นชอบที่จะทาการภาคยานุวัติ ICPPED แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ไอซีเจได้รับทราบจาก
กระทรวงการต่างประเทศว่าการภาคยานุวัติ ICPPED จะเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีการตรากฎหมายภายในประเทศเพื่อ
รับรองให้อนุสัญญาฯดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายในประเทศ
นอกเหนื อ จากการภาคยานุ วั ติ ICPPED แล้ ว ประเทศไทยยั ง คงต้ อ งท าการสื บ สวนสอบสวนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและดาเนินคดีต่ออาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพ ลเมื อ งและสิทธิ ทางการเมื อ ง (International Covenant on Civil and Political Rights หรื อ ICCPR)
และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (UN
Convention against Torture หรือ CAT)
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อย่างไรก็ตาม ความพยายามที่จะผ่านร่างกฎหมายที่จะทาให้การทรมาน การกระทาอื่นๆที่เป็นการประติบัติที่
โหดร้าย และการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดเฉพาะภายใต้กฎหมายไทยนั้นยังคงล่าช้า
กระทรวงยุติธรรมประเทศไทยได้อธิบายว่าปัจจุบันการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะรอบที่สองต่อร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย (‘ร่าง พ.ร.บ.’) นั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว
โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลการรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ ไอซีเจ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และฮิว
แมนไรท์วอทช์ ขอเรียกร้องให้มีการเร่งรัดกระบวนการดังกล่าว
ไอซีเจ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ฮิวแมนไรท์วอช ซึ่งได้เคยพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับต่างๆหลายครั้ง
ยังคงกังวลว่า จากเนื้อหาในร่า ง พ.ร.บ. ร่างล่าสุดนั้นถ้านามาบังคั บใช้ จะทาให้เนื้อหาในกฎหมายที่ออกมานั้ นไม่
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 กลุ่ม
ภาคประชาสังคม รวมถึงไอซีเจ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่ นแนล และฮิวแมนไรท์วอช ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล
ไทย รวมถึงกระทรวงยุติธรรมของประเทศไทย เกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่จาเป็นต้องปรับแก้เพื่อให้ร่างกฎหมายเป็นไป
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ความเป็นมา
“การบังคับให้สูญหาย” นั้นได้รับการนิยามไว้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศว่าหมายถึงการจับกุมหรือคุมขัง
บุคคลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือตัวแทนบุคคลดังกล่าว ตามมาด้วยการปฏิเสธที่จะยอมรับว่าได้มีการลิดรอนเสรีภาพ
หรือการปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้น ทั้งนี้ การบังคับให้สูญหายนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่ง
ได้รับการประกันโดยกฎหมายระหว่างประเทศหลายประการ รวมถึง การห้ามมิให้มีการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลไว้
ตามอาเภอใจ การทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี และการ
สังหารนอกกระบวนการยุติธรรม สมัชชาสหประชาชาติ (UN General Assembly) นั้นมักจะให้คาอธิบายว่า การ
บังคับให้สูญหายนั้นเป็น “การกระทาผิดต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์” และเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศที่ “รุนแรงและชัดเจน”
ประเทศไทยมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ ICCPR และ CAT ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี ใน
การที่จะต้องดาเนินการให้มีการสืบสวนสอบสวน ดาเนินคดี ลงโทษ และให้การชดเชยและเยียวยากับผู้เสียหาย ใน
อาชญากรรมการทรมาน การประติบัติที่โหดร้าย และการบังคับให้บุคคลสูญหาย
ทั้ง นี้ ดี เอสไอนั้น ถู ก จัด ตั้ ง ขึ้ นโดยพระราชบัญ ญั ติก ารสอบสวนคดี พิ เศษ พ.ศ. 2547 และมี อ านาจเหนือ
คดีอาญาพิเศษ ซึ่งรวมถึงคดีที่มีความซับซ้อน จาเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนเป็นพิเศษ ความผิดที่มีลักษณะเป็น
การกระทาขององค์กรอาชญากรรม และความผิดที่มีผู้ทรงอิทธิพลเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน

