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(แกไ้ข) 

แถลงการณ 12 ปทนายสมชาย  
ประเทศไทยยังมคีนถูกบังคับใหสูญหายโดยไรการสืบสวนสอบสวนอยางเรงดวน 

 
เผยแพรวันท่ี 12 มีนาคม 2559 
 
   วันน้ีเปนวันครบรอบ 12 ปท่ีนายสมชาย นีละไพจิตร นักเคล่ือนไหวดานสิทธิมนุษยชนท่ีถูก
บังคับใหสูญหายเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2547 โดยมีพยานหลักฐานท่ีชัดเจนแสดงใหเห็นวามีเจาหนาท่ี
ตํารวจมากกวา 5 คนเกี่ยวของกับการหายตัวไปคร้ังนั้น และครอบครัวของนายสมชาย ยังคง
พยายามแสวงหาความยุติธรรมมเพ่ือเอาผูกระทําผิดมาลงโทษ  ตอมาพนักงานอัยการฝายคดีอาญา
พิเศษ 6 ไดเปนโจทกฟองเจาพนักงานตํารวจรวม 5 นายไดแก พ.ต.ต.เงิน ทองสุก พ.ต.ท.สินชัย นิ่ม
ปุญญกําพงษ จ.ส.ต.ชัยเวง พาดวง ส.ต.อ.รันดร สิทธิเขต และ พ.ต.ท.ชัดชัย เล่ียมสงวน ตอศาล
อาญาเปนคดีหมายเลขดําท่ี 1952/2547  ในความผิดฐานรวมกันปลนทรัพยโดยใชยานพาหนะและ
รวมกันขมขืนใจผูอื่นโดยทําใหกลัววาจะทําใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพโดยใชกําลัง
ประทุษราย เพื่อใหกระทําการหรือไมกระทําการใด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 390 และ 
391 เพราะเหตุประเทศไทยยังไมมีความผิดฐานบังคับใหบุคคลสูญหายโดยตรง จึงตองฟองในฐาน
ความผิดอาญาอื่น และศาลชั้นตนไดอนุญาตใหครอบครัวผูเสียหายเขาเปนโจทกกับอัยการได    

ตอมาศาลอุทธรณพิพากษากลับคําส่ังศาลชั้นตนท่ีใหอนุญาตใหภรรยาของนายสมชายเขา
เปนโจทกกับพนักงานอัยการและศาลฎีกาพิพากษายืน โดยท้ังสองศาลใหเหตุผลวาคํารองขอเขาเปน
โจทกไมครบองคประกอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 5 (2) กลาวคือ
ภรรยาและบุตรไมสามารถแสดงใหเห็นไดวานายสมชายไดถูกทํารายจนถึงแกความตายตายหรือ
บาดเจ็บจนไมสามารถเขาเปนโจทกรวมเองได แมวาศาลแพงจะไดมีคําส่ังใหนายสมชายเปนบุคคล
สาบสูญแลวก็ตาม ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 61 เม่ือบุคคลใดถูกส่ังใหเปน
คนสาบสูญ  กฎหมายใหสันนิษฐานวาบุคคลนั้นไดถึงแกความตายทางกฎหมายแลว และคําส่ังของ
ศาลแพงท่ีใหนายสมชายเปนคนสาบสูญนั้นยังคงอยูและไมมีการขอเพิกถอนแตอยางใด ประเด็นท่ี
ญาติของนายสมชายไมสามารถเขาเปนโจทกรวมได แสดงใหเห็นถึงความลมเหลวของกระบวนการ
ยุติธรรมในการนําคนผิดมาลงโทษอยางส้ินเชิงโดยสวนสําคัญของปญหาคคือการขาดซึ่งกฎหมาย
อาญาท่ีกําหนดวาการบังคับใหบุคคลหายสาบสูญหรืออุมหายเปนความผิดทางอาญา และการ
ตีความกฎหมายอยางแคบไปในทางจํากัดสิทธิของญาติในการเขาเขาเปนโจทกรวมของศาลลทําให
สิทธิในการเขาถึงความยุติธรรมของผูเสียหายไมไดรับการยอมรับนับถือ ย่ิงไปกวานั้น การบังคับให
บุคคลสูญหาย รวมท้ังในกรณีของนายสมชาย นีละไพจิตร  เปนการกระทําโดยเจาหนาท่ีรัฐ หรือเปน
อาชญากรรมโดยรัฐ ความลมเหลว ขาดความเปนอิสระและความเปนมืออาชีพในสืบสวนสอบสวน
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โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ จนนํามาซึ่งการนําเสนอพยานหลักฐานสําคัญท่ีขาดน้ําหนักนาเชื่อถือ
ยังแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาวัฒนธรรมท่ีผูกระทําผิดท่ีมีอิทธิพลหรือท่ีเปนเจาหนาท่ีรัฐลอยนวลพน
ผิด ยังเกาะกินสังคมไทยอยางเหนียวแนน และกระบวนการยุติธรรมลมเหลวในการจัดการกับปญหา
ดังกลาวอยางส้ินเชิง 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เปนองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนไดดําเนินโครงการเขาถึงความ
ยุติธรรมและการคุมครองทางดานสิทธิมนุษยชนยังคงไดรับขอเท็จจริงวาการบังคับใหบุคคลสูญหาย
ยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยรวมท้ังการควบคุมตัวลับอยางตอเนื่อง และการสืบสวนสอบสวนของ
หนวยงานรัฐและองคการอิสระกลับลมเหลว ลาชา ไรประสิทธิภาพไมเกิดผลในการนําคนผิดมา
ลงโทษ  อีกท้ังไมสามารถแสวงหาขอเท็จจริงใหญาติเพื่อคล่ีคลายชะตากรรมของบุคคลท่ีถูกบังคับให
หายไป เชน เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 เกิดเหตุกรณีนายณัฐพงศ ศรีคะโชติ อายุ 19 ป ถูกอุม
หายไปจากบานพัก อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จากกรณีเหตุการณมีกลุมชายฉกรรจ 4 คน อางเปน
ตํารวจปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา บุกเขามาจับกุมนายณัฐพงศ ศรีคะโชติ หรืออารม 
อายุ 19 ปไปจากบานพัก อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไมไดแจงขอกลาวหา และรายละเอียดกับ
ทางครอบครัวกอนท่ีนายณัฐพงศจะหายไปอยางไรรองรอยปจจุบันเปนระยะเวลากวา 3 เดือนการ
สืบสวนสอบสวนยังไมสามารถคล่ีคลายความจริงใหกับญาติเพื่อใหทราบชะตากรรมของเยาวชนคนนี้  

ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2559 มีรายงานวาชายฉกรรจจํานวน3 คน
จับนายฟาเดล เสาะหมานอายุ 28 ป บังคับขึ้นรถยนตสีดําคันหนึ่งจากบริเวณลานจอดรถของ
โรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งในพื้นท่ีอําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี นายฟาเดลเปนอดีตผูตองขังคดีความ
มั่นคงท่ีศาลจังหวัดปตตานีไดตัดสินยกฟองในคดีความมั่นคงตั้งแตป 2553 ปจจุบันเปนระยะเวลา 2 
เดือนกวาแลวเจาหนาท่ีตํารวจในพ้ืนท่ีไดรับเร่ืองรองเรียนคนหาย แตการสืบสวนสอบสวนยังไมเปน
ผล ปจจุบันยังไมทราบชะตากรรม หากแตสถานการณการบุกอุมตัวนายฟาเดลท่ีเกิดขึ้นอยางอุกอาจ
ในเวลากลางวันในโรงเรียนท่ีเปนพื้นท่ีสาธารณะกอใหเกิดความหวาดกลัวในหมูประชาชนในพื้นท่ีใน
เร่ืองความปลอดภัย 

เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2557 นายบิลล่ี พอละจี รักจงเจริญนักกิจกรรมชาวกระเหร่ียงไดถูก
หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรีจับกุมในขอหามีน้ําผ้ึงจํานวนหนึ่งซึ่งเปนของปา
ไวในครอบครองมีความผิดตามพรบ.อุทยานแหงชาติ อยางไรก็ดีมีขอเท็จจริงจากการสืบสวน
สอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีรับผิดชอบคดีวา “ไมมีการปลอยตัวนายบิลล่ีจริง” การสืบสวน
สอบสวนยังคงจํากัดแตเพียงการกระทําความผิดตามมาตรา 157 โดยคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐยังไมสมสัดสวนของขอกลาวหาท่ีวานายพอละจีถูกบังคับใหสูญหาย
โดยมีการจับกุมควบคุมตัวและปกปดชะตากรรมตลอดระยะเวลาเกือบสองปท่ีผานมา  

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอเสนอใหรัฐบาลไทยและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการดังนี้ 

1. ขอใหผูบังคับบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญาท้ังปวงตองดําเนินการใหมีตรวจสอบอยางจริงจังและอยางเรงดวนในกรณีท่ีมีขอมูลเชื่อวามี
บุคคลใดก็ตามมีเร่ืองรองเรียนวาถูกทําใหหายตัวไปเพื่อคล่ีคลายคดีรองเรียนและสืบสวนสอบสวนจน
ทราบชะตากรรม  โดยไมตองคํานึงวาจะเปนการกระทําของเจาหนาท่ีรัฐหรือบุคคลอื่น  เนื่องจาก



มาตรการท่ีจริงจังของเจาหนาท่ีรัฐท่ีรับเร่ืองรองเรียนจะเปนมาตรการท่ีปองปรามการบังคับใหบุคคล
สูญหายรายตอๆไป  การบังคับใหบุคคลสูญหายเปนอาชญกรรมท่ีรายแรงท่ีสุดจึงตองมีการสืบสวน
สอบสวนอยางคดีอาญาสําคัญโดยพลัน อยางจริงจัง อิสระ เปนมืออาชีพ 

2. ขอใหรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมเรงดําเนินการจัดทําใหรางพรบ.การปองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการบังคับใหบุคคลสูญหายใหสอดคลองกับหลักการสากล  โดย
กําหนดใหการบังคับใหบุคคลสูญหายเปนความผิดทางอาญาและใหสัตยาบันในอนุสัญญาการ
คุมครองบุคคลไมใหมีการบังคับสูญหายขององคการสหประชาชาติโดยไมชักชา เพื่อสรางมาตรฐาน
ทางกฎหมายอาญาในประเทศโดยเร็วตามท่ีไดใหคํามั่นไวกับประชาคมระหวางประเทศและใน
ระหวางการทบทวนรายงานสิทธิมนุษยชนตอองคกรสหประชาชาติ 

3. ขอใหยกเลิก ระเบียบ กฎ ท่ีเอื้อใหมีการควบคุมตัวลับ การควบคุมตัวโดยไมเปดเผย
สถานท่ีควบคุมตัวหรือโดยไมมีการนําตัวไปศาล เชน การควบคุมตัวตามคําส่ัง คสช.   3/  2558 
และการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกจํานวน 7 วัน  การควบคุมตัวตามตามพรก.ฉุกเฉิน 30 วัน การ
ควบคุมตามพรบ.ปราบปรามยาเสพติดจํานวน 3 วัน เปนตน และเม่ือปรากฏวามีขอเท็จจริงท่ีเชื่อได
วา การบังคับบุคคลใหสูญหาย ไดแก การจับ ควบคุมตัว ลักพาตัว หรือวิธีการอื่นใดในการทําให
บุคคลสูญเสียอิสรภาพ กระทําโดยตัวแทนของรัฐ บุคคลหรือกลุมบุคคลโดยการอนุญาต การ
สนับสนุน หรือ การรูเห็นเปนใจจากรัฐ และรัฐปฏิเสธการกระทํานั้น หรือโดยปกปดชะตากรรม หรือ
สถานท่ีอยูของบุคคลนั้น ทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูภายนอกความคุมครองของกฎหมาย   ขอใหมี
การดําเนินการท้ังทางอาญาและทางวินัยตอเจาหนาท่ีท่ีกระทําดวยอยางเปนธรรม  

อนึ่งการบังคับใหบุคคลสูญหายหรือการอุมหายเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง 
ตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย 
โดยรัฐจะตองไมยินยอมใหเกิดขึ้นไดอีกตอไป ไมวาจะสถานการณ เหตุผล หรือตอบุคคลใดๆ ท้ังส้ิน 

ติดตอขอมูลเพิ่มเติม พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ Tel. 02-6934939 

 


