
 
 
 

เรียบเรียงโดย  Dhriramedhist Lueng-ubon 
๑. การบงัคบับคุคลให้สญูหายคืออะไร? 
  การบงัคบับุคคลให้สูญหาย การบงัคบัสูญหาย (หรอืการอุ้มฆ่าในภาษาปาก) จากค าในภาษาองักฤษ 
Enforced/Involuntary Disappearance ล้วนมีความหมายเดียวกนั  อนัหมายถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
รา้ยแรง  ทีเ่มื่อพจิารณาจากนิยามตาม อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถกูบงัคบัให้
สญูหาย จะพบว่าม ี“องคป์ระกอบการกระท าความผิด ๓ ประการ” ไดแ้ก ่๑.) มกีารลดิรอนเสรภีาพของเหยือ่ไม่
ว่าจะดว้ยการจบักมุ คมุขงัหรอืลกัพาตวัไป ๒.) กระท าโดยเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืโดยบุคคล/กลุ่มบุคคลภายใตอ้ านาจ
หรอืการยนิยอม ตลอดจนการยอมรบัโดยรฐั และ ๓.)  มกีารปฏเิสธทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการจบักุมคุมขงัและ
ปกปิดชะตากรรมของเหยื่อ  นอกจากนี้หากผูก้ระท าผดิได้ก่อการบงัคบัสญูหายอย่างเป็นระบบต่อพลเรอืนเป็นวง
กวา้งจะถอืว่าไดก้อ่อาชญากรรมต่อมนุษยชาตติามธรรมนูญของศาลอาญาระหว่างประเทศอกีดว้ย 
 
๒. ใครมีความเส่ียงท่ีจะตกเป็นเหยื่อของการบงัคบับคุคลให้สญูหาย? 
 การบงัคบัสญูหายมกัเกดิขึน้กบัผูน้ าในการเคลื่อนไหวประเดน็ทาง
สงัคมต่างๆ หรือนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defender) 
ซึ่งหมายถึง ผู้ที่กระท าการใดๆ เพื่อปกป้องหรือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขอ้เรยีกรอ้งหรอืรอ้งเรยีนทีเ่ป็นการปะทะโดยตรงกบั
เจ้าหน้าที่รฐัหรือรฐับาลที่กระท าการละเมดิสิทธิมนุษยชน เช่น กรณีของ
นายกมล เหล่าโสภาพนัธ์ ที่ได้ร้องเรยีนเกี่ยวกบัการทุจรติในการเช่าทีด่นิ
ของสถานีรถไฟบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  กระทัง่หายตัวไปอย่างลึกลับ
หลงัจากเขา้ตดิตามความคบืหน้าของคดทีีส่ถานีต ารวจในทอ้งที ่เมื่อวนัที ่๗ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๕๑ หรอืกว่า ๗ ปีมาแลว้ 
 
 
๓. เหย่ือของการบงัคบับคุคลให้สญูหาย หายไปไหน? 
 น้อยคนนักทีจ่ะไม่สงสยัในขอ้นี้เมื่อได้ยนิเรื่องราวเกีย่วกบักรณีการบงัคบัสูญหาย  และความสงสยัเช่นนี้
เองทีไ่ด้สรา้งความเจ็บปวดอย่างมหาศาลให้กบัคนในครอบครวัของผู้ถูกบงัคบัสูญหายที่ไม่แน่ใจว่าตนควรจะมี
ความหวงัว่าจะไดค้นรกักลบัคนืมาหรอืไม่  เชา้วนัหนึ่งเขาอาจไดร้บัขา่วชวนใหใ้จชืน้ขึน้ว่าผูถู้กบงัคบัสญูหายยงัมี
ชวีติอยู่และมผีูบ้งัเอญิพบเหน็ในสถานทีห่นึ่งใด  แต่ในตอนสายของวนัต่อมาอาจมขีา่วเล่าลอืในท านองว่ามคีนพบ
ศพแลว้  กระทัง่บรรยายฉากการฆาตกรรมสดุสยองขวญัอยา่งละเอยีดกม็ ี กระนัน้กต็าม มขีอ้มลูว่า ผูท้ีถ่กูบงัคบัให้
สญูหายมกัถกูกกัขงัหน่วงเหนี่ยว ซอ้มทรมานและฆา่ในทีส่ดุ  อนัเป็นทีม่าของค าว่า “การอุม้ฆา่”  แลว้อ าพรางหรอื
ก าจดัศพอย่างระมดัระวงัทีสุ่ดเพื่อไม่เป็นหลกัฐานเอาผดิฐานฆาตกรรมได ้เช่น ด้วยการเผานัง่ยาง ช าแหละแยก
ชิน้สว่นศพ น าไปเป็นอาหารใหส้ตัวก์นิเนื้อ  น าไปทิง้กลางทะเล ขดุฝังหรอืแมแ้ต่การเผาศพอยา่งธรรมดาทีเ่มร ุ

การบังคับบุคคลให้สูญหาย 
๑๐ ข้อถาม-ตอบเกีย่วกับ 

อนุสาวรยีเ์ปลวเพลงิแหง่ความกลา้ กรงุมะนิลา:  
เพื่อการร าลกึถงึผูถู้กบงัคบัใหสู้ญหายในฟิลปิปินส์ 



๔. ท าไมต้องพิจารณาเอาผิดกบัเจ้าหน้าท่ีของรฐัเป็นการเฉพาะ? 
 ในฐานะมนุษยค์นหนึ่ง เจา้หน้าทีร่ฐัตอ้งเคารพสทิธขิองประชาชนอยูแ่ลว้เป็นการทัว่ไป แต่เหนือไปกว่านัน้  
เจา้หน้าทีร่ฐัมหีน้าทีส่ าคญัในการปกป้องคุม้ครองสทิธขิองประชาชนเพื่อสอดรบักบัพนัธกรณีทีบ่รรดารฐัทัง้หลายมี
ต่อกฎหมายระหว่างประเทศ  เพื่อการดงักล่าวและการรกัษาความสงบเรยีบร้อยของบ้านเมือง  เจ้าหน้าที่รฐั
บางส่วนจงึได้รบัอ านาจ ความชอบธรรมตลอดจนการครอบครองและการอนุญาตใหใ้ช้ก าลงัอาวุธเหนือพลเรอืน
โดยทัว่ไปตามกฎหมาย  แต่โชครา้ยทีเ่จ้าหน้าทีร่ฐับางคนใชอ้ านาจทีม่อีย่างล้นเหลอืนัน้เพื่อการละเมดิสทิธขิอง
ประชาชนเสยีเอง  ในสถานการณ์ทีป่ระชาชนตอ้งการตัง้ค าถาม ตรวจสอบหรอืเรยีกรอ้งใหเ้กดิการปรบัปรุงแกไ้ข
เพื่อสอดคล้องกบัอุดมการณ์ประชาธปิไตย หลกัสทิธิมนุษยชนและธรรมาภบิาล  จากเหตุผลนี้ การละเมดิสทิธิ
มนุษยชนของผูม้หีน้าทีป่กป้องสทิธมินุษยชนดว้ยอ านาจและอาวุธทีม่จีงึตอ้งไดร้บัการพจิารณาเป็นการเฉพาะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  ในสถานการณ์ใดท่ีมกัน าไปสู่การบงัคบับคุคลให้สูญหาย? 
 การบงัคบับุคคลใหส้ญูหายมกัเริม่ดว้ยความขดัแยง้ระหว่างเจา้หน้าทีข่องรฐักบัผูถ้กูบงัคบัสญูหาย  ทัง้เป็น
การส่วนตวัหรอืในรปูของการเคลื่อนไหวเพือ่ประทว้งต่อความไม่เป็นธรรมบางอย่าง  ในหลายกรณี ก่อนการหาย
ตวัไปอย่างลึกลบัมกัพบว่าเหย่ือผู้ถกูบงัคบัสูญหายมกัอยู่กบัเจ้าหน้าท่ีของรฐัทัง้โดยความสมคัรใจหรอืไม่ก็
ตาม เชน่  กรณีของนายพอละจ ีหรอืบลิลี ่รกัจงเจรญิ  ผูน้ าในการต่อสูเ้พือ่สทิธชิมุชนชาวปะกาเกอะญอบา้นโป่งลกึ 
บางกลอย จงัหวดัเพชรบุรทีีถู่กเผาไล่ที่ในอุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน  ในวนัทีเ่ขาหายตวัไปนัน้ มรีายงานว่าบลิลี่
ได้ถูกจบักุมที่ด่านตรวจโดยปราศจากบนัทกึการจบักุมและน าตวัขึ้นรถคนัเดียวกบันายชยัวฒัน์ ลิ้มลิขติอกัษร 
หวัหน้าอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นจ าเลยในข้อหาจ้างวานฆ่านายทศัน์กมล โอบอ้อมและผู้ถูกฟ้องในคดีปกครอง
เกีย่วกบัการเผาไล่ทีน่ัน้ดว้ย  บลิลีก่บันายชยัวฒัน์และเจา้หน้าทีอ่ทุยานแหง่ชาตจิงึเป็นคูข่ดัแยง้อยา่งชดัเจน   
 นอกจากนี้ ในพื้นท่ีซ่ึงมีความรนุแรงหรือสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีม่รีฐับาลเป็นคู่กรณี  มกัสงัเกต
ไดว้่ามกีรณีการบงัคบับุคคลใหสู้ญหายปรากฏร่วมจ านวนมากดว้ย เช่น ๓๓ กรณีจากรายงานของมลูนิธยิุตธิรรม
เพื่อสนัตภิาพ ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใตร้ะหว่างปี ๒๕๔๕-๒๕๕๔ หรอืมากกว่า ๘,๐๐๐ กรณี ในจมัม ูกชัมรี์ 
ระหว่างอนิเดยีกบัปากสีถานนบัแต่ปี ๒๕๓๒ ตามขอ้มลูของสมาคมผูป้กครองของผูถ้กูบงัคบัสญูหาย 
 
 

ส่วนหนึ่งของปฏบิตักิารในการผลกัดนัชาวบา้นออกจากป่า            สะพานเชื่อมระหว่างหมูบ่า้นโป่งลกึกบับางกลอยในอทุยานแหง่ชาตแิก่งกระจาน 



๖. การบงัคบับคุคลให้สญูหาย การฆาตกรรม การค้ามนุษยเ์หมือนหรือต่างกนัหรือไม่ อย่างไร? 
 หลายคนอาจสบัสนกบัค าทัง้สามซึง่ลว้นแต่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนทัง้สิน้  แต่หากสามารถจดจ าและ
เขา้ใจองคป์ระกอบทัง้สามตามนิยามของการบงัคบับุคคลใหส้ญูหายทีร่ะบุในอนุสญัญาฯ แลว้ยอ่มไมเ่ป็นการยากใน
การพจิารณาขอ้นี้  นอกเหนือไปจากการพจิารณาตามองคป์ระกอบเหล่านัน้  การกระท าผดิในสองประการหลงัไม่
จ ากดัเฉพาะเจา้หน้าทีร่ฐัหรอืผูก้ระท าผดิอื่นภายใตอ้ านาจหรอืการยนิยอมของรฐั  กล่าวคอืฆาตกรหรอืผูค้า้มนุษย์
อาจเป็นประชาชนพลเรอืนทัว่ไป  และแมม้กีารคา้มนุษยม์กัเริม่ดว้ยการลกัพาตวั ล่อลวงหรอืบงัคบั  แต่ในทีสุ่ดจะ
พบว่าเหยื่อถูกน าไปฉวยใชป้ระโยชน์โดยมชิอบ เช่น การบงัคบัท างานเยีย่งทาส การคา้บรกิารทางเพศหรอืบงัคบั
ใหข้อทาน  ขณะเดยีวกนัเหยือ่ของการฆาตกรรมมกัลงเอยในสภาพศพทีพ่บเหน็หรอืพสิจูน์ทราบได ้ ซึง่การบงัคบั
บุคคลใหส้ญูหาย  เหยือ่มกัถกูฆา่โดยมไิดน้ าไปแสวงประโยชน์  ทว่าศพกลบัถกูท าลายหรอือ าพรางอยา่งแยบยล 
 
 
 
 
 
 
๗.  มีเหย่ือของการถกูบงัคบับคุคลให้สญูหายท่ีรอดชีวิตกลบัมาหรือไม่ 
 อาจเป็นเรื่องยากทีจ่ะเชือ่ว่า ผูก้ระท าการบงัคบัสญูหายจะปล่อยใหเ้หยือ่หลุดรอดกลบัมาบอกเล่าเรื่องราว
อนัขมขืน่และเอาผดิกบัเขาได ้ แต่กเ็ป็นการยากไมแ่พก้นัทีจ่ะใหค้นในครอบครวัละทิง้ความหวงัและลม้เลกิการตาม 
หาบุคคลอนัเป็นทีร่กัซึ่งถูกบงัคบัใหส้ญูหายไป  แต่ขอ้เทจ็จรงิไดย้นืยนัว่า  นอกจากการหายไปอย่างไม่มใีครพบ
เจออกีเลยหรอืเจอในสภาพสุสานหมู่ขนาดมหมึาอย่างในกชัมรีแ์ลว้  ยงัมเีหยื่อของการบงัคบัสญูหายอกีไม่น้อยที่
รอดกลบัมาได ้ ดงัขอ้มลูของ FIND หรอืครอบครวัของเหยื่อผูถู้กบงัคบัสญูหายทีร่ะบุว่า จากเหยือ่ทัง้หมด ๒,๑๒๔ 
คนทีถู่กบงัคบัสญูหายและไดร้บัการบนัทกึขอ้มลูไว ้ ในฟิลปิปินส์ นับแต่สมยัประธานาธบิดีมารก์อสจนถงึปัจจุบนั  
มผีูร้อดชวีติกลบัไปหาครอบครวักว่า ๔๓๕ ราย พบเป็นศพ ๒๕๖ ราย สว่นทีเ่หลอืยงัคงสญูหาย 
 
๘.  การบงัคบับคุคลให้สญูหายส่งผลกระทบอย่างไร? 
 ค าถามขอ้นี้อาจฟังดูไม่น่าสนใจนักหากพจิารณาในแงข่องความยาก  แต่เมื่อลองพจิารณาค าตอบทีแ่ต่ละ
คนพอจะคาดเดาไดใ้นฐานะคนนอกซึง่ไม่ไดเ้ป็นเหยื่อของการบงัคบัใหส้ญูหายเทยีบกบัค าบอกเล่าในทีเ่กดิเหตุจะ
พบว่าน้อยคนนักทีจ่ะจาระไนผลกระทบของการบงัคบัใหสู้ญหายได้ตรงกบัความเป็นจรงิอย่างครบถว้น  ประการ
ส าคญัทีบ่างคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนคอืผลกระทบทางจติใจทีค่่อนขา้งซบัซอ้นต่างจากเหยื่อของการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนประการอื่น กล่าวคอื แมญ้าตหิรอืคนในครอบครวัจะตอ้งเผชญิทัง้ความเจบ็ปวดและอาจทอ้แท ้ แต่พวก
เขาตอ้งพยายามเกบ็ความรูส้กึเหล่านัน้ไวเ้บื้องหลงัเพื่อกา้วไปต่อสูเ้พื่อถามทวงความเป็นธรรมดว้ยความเขม้แขง็
ในขณะเดยีวกนั  อกีดา้นหนึ่งแมใ้นค าถามอย่างเถรตรงทีว่่าคนทีห่ายไปยงัมชีวีติอยู่หรอืไม่ ควรรอต่อไปหรอืท าใจ
เสยีทกีส็รา้งความสบัสนทางอารมณ์ความรูส้กึอยา่งมหาศาลซึง่นบัเป็นความทรมานทีค่า้งคาตลอดไป 



 นอกจากนี้  การบงัคบับุคคลให้สูญหายที่เกดิขึ้นกบันักต่อสู้
เพื่อสิทธิมนุษยชนย่อมสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่ร่วมขบวน
เคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย  ดงักรณีทีช่าวบา้นโป่งลงึบางกลอยก าลงั
เผชญิอยูห่ลงัจากการหายตวัไปของบลิลี ่ และการหายตวัไปในลกัษณะ
นี้ย่อมเป็นความกลวัทีส่่งผ่านแผ่ไปในวงกวา้งไม่จ ากดัเฉพาะในชุมชน
หรอืสงัคมนัน้  ตราบที่การบงัคบัสูญหายยงัคงมอียู่  ความสูญเสยีจงึ
มไิด้เกดิเฉพาะกบัชวีิตร่างกายและความเป็นอยู่ตลอดจนสภาพจติใจ
ของคนในครอบครวัของผูถ้กูบงัคบัสญูหายเท่านัน้  แต่เป็นสถานการณ์
สทิธมินุษยชนในสงัคมโดยรวมนัน้ดว้ย  ซึง่ท าใหก้ารบงัคบับุคคลใหส้ญู
หายยงัถกูใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการสรา้งความกลวัตลอดมา 
 
๙. เม่ือคณุเหน็ว่า การบงัคบัสญูหายต้องยติุเสียที คณุจะท าอย่างไรได้บา้ง? 
 ประการแรกทีจ่ าเป็นทีส่ดุส าหรบัการสรา้งความเปลีย่นแปลงในสงัคม คอื การมคีวามเชือ่มัน่ว่าพลงัของคน
ธรรมดาสามารถเปลีย่นแปลงโลกใหด้ขี ึน้ได ้ ถดัจากความเชื่อนัน้โดยฉับพลนัทนัท ี โปรดส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้
คนรอบขา้งของคุณได้รู้ถงึการมอียู่ของปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชนอนัรา้ยแรงนี้  หากสามารถท าได้  โปรด
บรจิาคให้กบัองค์กรไม่แสวงก าไรที่ท างานในประเด็นสทิธิมนุษยชนที่เกี่ยวขอ้ง เช่น สมาคมนักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน มูลนิธผิสานวฒันธรรม มูลนิธยิุตธิรรมเพื่อสนัตภิาพ  สมาพนัธ์เพื่อการต่อต้านการบงัคบัสูญหายแห่ง
เอเชยี และองคก์รอื่นๆ นอกจากนี้แลว้  การแชรห์รอืโพสต์ขอ้ความในสือ่สงัคมออนไลน์เกีย่วกบัประเดน็การบงัคบั
สญูหายกเ็ป็นอกีทางหนึ่งทีง่า่ยทีช่่วยใหเ้พื่อนของคุณไดรู้แ้ละเขา้ใจเช่นเดยีวกบัคุณ  และประการสุดทา้ยอย่าลมื
ตดิตามความคบืหน้าในการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัริา่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทรมานและ
การบงัคบับุคคลใหสู้ญหายและการบงัคบัใชใ้นอนาคตทีจ่ะท าใหไ้ทยเป็นประเทศทีส่องในเอเชยีทีม่กีฎหมายเพื่อ
การคุม้ครองบุคคลจากการถกูบงัคบัใหส้ญูหายต่อจากฟิลปิปินส์ 
 
๑๐. คณุควรท าอย่างไร หากคณุเหน็ต่อไปว่า บิลล่ี ต้องเป็นผู้ถกูบงัคบัสูญหายรายสดุท้ายในประเทศไทย? 
 เพราะในวนัที ่๑๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๘ ทีผ่่านมา เป็นวาระครบ ๑๐ เดอืนทีบ่ลิลีห่ายตวัไป  ๑๐ ขอ้ค าถาม
เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบงัคบับุคคลใหส้ญูหายจงึไดร้บัการจดัท าขึน้และเผยแพรม่าถงึคุณในวนันี้  
หากคุณได้เขา้ใจแล้วและเชื่อว่าไม่มใีครสมควรที่จะถูกบังคบัให้สูญหายอีกต่อไป  ในนาทตี่อไปนี้เมื่อประโยค
สุดท้ายผ่านสายตาคุณไป  โปรดติดตามกด like Facebook page: Where is Billy? เพื่อไม่พลาดข่าวสารความ
คบืหน้าและสือ่แสดงใหท้ราบว่าคณุเป็นคนหนึ่งทีใ่สใ่จในประเดน็นี้  ตลอดจนใหก้ าลงัใจครอบครวัของผูถู้กบงัคบัให้
สญูหาย ทนายและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการต่อสูค้ร ัง้นี้ของเรา  ในฐานะทีคุ่ณช่างโชคดทีีย่งัมคีนทีคุ่ณรกัอยู่ใหส้ง่รบั
ความรกัอนัสวยงามแกก่นั  แต่ใครอกีหลายคนกลบัไมม่โีอกาสทีจ่ะท าเชน่นัน้ได้  เพราะบุคคลอนัเป็นทีร่กัถกูบงัคบั
ใหส้ญูหายไปและอาจไมม่วีนักลบัมาพบกนัอกีเลย 
ขอขอบคุณขอ้มลูจาก Asian Federation Against Involuntary Disappearances, FIND และ มลูนิธยิุตธิรรมเพื่อสนัตภิาพ 
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