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แถลงการณ  

เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปการหายตัวไปของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลล่ี 

รัฐไทยตองดําเนินการปองกันการบังคับบุคคลสูญหายอยางจริงจังและเรงดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ือ

ทราบชะตากรรมของผูถูกบังคับสูญหายหลายรายท่ีผานมา 

 

 ประเทศไทยในชวงหลายสิบปท่ีผานมา มีแกนนําชาวบาน นักเคลื่อนไหว นักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

ถูกคุกคาม ถูกสังหารหรือแมแตถูกบังคับใหหายสาบสูญเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะสถานการณการบังคับ

บุคคลสูญหายในประเทศไทยนั้น จากสถิติท่ีมีการรวบรวมจากการรองเรียนโดยคณะทํางานวาดวยการบังคับ

บุคคลใหสูญหายหรือการสูญหายโดยไมสมัครใจ ระหวางป 2523 ถึง 2557 ประเทศไทยมีการบังคับสูญหาย 

89 กรณี โดยใน 81 กรณี ยังไมไดรับการแกไข รวมถึงกรณีของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ นักตอสูเพ่ือ

สิทธิชุมชนชาวกะเหรี่ยงท่ีหายตัวไปเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2557 ดวย1 ในจํานวนนี้ยังไมรวมกรณีนายฟาเดล 

เสาะหมาน อดีตผูตองขังถูกท่ีถูกดําเนินคดีเก่ียวกับความม่ันคง ซ่ึงถูกกลุมชายฉกรรจ 3 คนใชกําลังบังคับเอา

ตัวและหายสาบสูญไป เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2559และกรณีของนายเดน คําแหลประธานโฉนดชุมชนโคกยาว 

ท่ีไดตอสูในประเด็นท่ีดินทํากินซ่ึงหายตัวไปเม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2559หลังเดินทางเขาปาเพ่ือหาเก็บหนอไม 

  โดยท่ีการบังคับสูญหายมักจะเกิดข้ึนเม่ือมีการใหอํานาจเจาหนาท่ีโดยปราศจากการตรวจสอบดังเชน

ขอมูลการศึกษาโดยมูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ ระบุวา การบังคับสูญหายจะเกิดข้ึนอยางกวางขวาง หากรัฐมี

นโยบายในดานความม่ันคงหรือการปราบปรามอยางหนัก อาทิ นโยบายการปราบปรามการกอความไมสงบใน

พ้ืนท่ีชายแดนภาคใตของไทย และนโยบายสงครามยาเสพติด ในป 25462 เปนตน  และปจจุบัน คสช. ไดออก

คําสั่งท่ีใหอํานาจแกเจาหนาท่ีรัฐอยางกวางขวาง โดยเฉพาะคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 

3/2558 และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 13/2559 ซ่ึงเปนการเปดชองใหเจาหนาท่ีสามารถ

ควบคุมตัวบุคคลไวไดไมเกิน7 วัน และไมระบุสถานท่ีควบคุมตัวโดยญาติและทนายความไมสามารถเขาถึงหรือ

ตรวจสอบการควบคุมตัวบุคคลท่ีถูกควบคุมตัวไดในทันที3 จึงอาจทําใหบุคคลเหลานั้นตกอยูในความเสี่ยงท่ีจะ

ถูกบังคับใหหายสาบสูญ 

การบังคับใหบุคคลหายสาบสูญถือเปนอาชญากรรมท่ีรายแรงและผูท่ีตกเปนเหยื่อหรือญาติมักจะ

ไมสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได ดังจะเห็นไดจากท่ีผานมารัฐบาลไทยยังไมประสบความสําเร็จในการ

คลี่คลายคดีและสืบสวนสอบสวนเพ่ือนําตัวผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมและลงโทษอยางเหมาะสม

รวมท้ังไมสามารถสืบสวนเพ่ือทราบท่ีอยูและชะตากรรมของผูถูกบังคับสูญหายได  ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจาก

                                                           

 1 Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, 

A/HRC/30/38, 10August 2015,P.29 

 2 โปรดดู การบังคับบุคคลใหสญูหายในประเทศไทย โดยมูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันตภิาพ ,2558 

 3 โปรดดู รายงาน  1 ป คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี 3/2558 : “อํานาจพิเศษ” ในสถานการณ

ปกติจัดทําโดย ศูนยทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน เผยแพรเมื่อ 1 เมษายน 2559 
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ขอจํากัดทางกฎหมายของประเทศไทย ท่ียังไมไดกําหนดใหการบังคับสูญหายเปนความผิดทางอาญารวมถึง

กระบวนการสืบสวนสอบสวนคนหาความจริงยังขาดความเปนอิสระ หรืออาจไมใสใจท่ีจะสืบสวนสอบสวนโดย

ทันที  

แมประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการ

สูญหายโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance (CED)) เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2555 แตจนบัดนี้ก็ยังไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาดังกลาว 

และแมรัฐไทยจะมีการยกรางกฎหมายเก่ียวกับการปองกันการทรมานและบังคับสูญหายแลว แตกระบวนการท่ี

จะทําใหกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใชก็เปนไปอยางลาชา หากเปรียบเทียบกับกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ท่ีเรงตรา

ออกมาอยางรวดเร็วภายใตรัฐบาลนี้ 

ดังนั้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปการหายตัวไปของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ นักตอสู

เพ่ือสิทธิมนุษยชนชาวบางกลอยหลังจากท่ีเขาถูกเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจานควบคุมตัวไวเม่ือ 17 

เมษายน 2557โดยปจจุบันก็ยังไมมีความคืบหนามากนักในการสืบหาตัวและนําผูกระทําผิดมารับโทษ อันมีเหตุ

สวนหนึ่งมาจากขอบกพรองของกระบวนการยุติธรรมไทย ซ่ึงความไมคืบหนาในการสืบสวนสอบสวนกรณีของ

บิลลี่ดังกลาวและการลอยนวลพนผิดของผูกระทําในอดีตท่ีผานมาประกอบกับสถานการณบังคับใชกฎหมาย

และนโยบายภายใตรัฐบาลนี้ท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงตอการบังคับสูญหายได 

องคกรท่ีมีรายนามแนบทายแถลงการณนี้ ซ่ึงเปนองคกรภาคประชาสังคมท่ีทํางานดานสิทธิ

มนุษยชน จึงขอเรียกรองใหรัฐบาลไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเพ่ือปองกันไมใหเกิดการบังคับสูญ

หายอยางเรงดวน ดังตอไปนี้ 

1. ขอใหกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับคดีการหายตัวไปของบิลลี่เปนคดีพิเศษอยางเรงดวน

และตองมีการดําเนินการสืบสวนสอบสวนอยางจริงจัง เรงดวน อิสระ และเปนมืออาชีพ จนทราบชะตากรรม

ของบิลลี่เพราะคดีนี้เปนคดีท่ีมีความสําคัญตอนโยบายดานกระบวนการยุติธรรม การบังคับใหบุคคลใดสูญหาย

เปนเรื่องท่ีรัฐจะตองกําหนดมาตรการอยางเด็ดขาดในการสืบสวนหาความจริง เพ่ือไมใหกรณีเชนนี้เกิดข้ึนอีก 

และถึงแมปจจุบันประเทศไทยจะยังไมมีการกําหนดใหการบังคับบุคคลสูญหายเปนความผิดทางอาญา แต

ประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหายแลว ใน

ฐานะรัฐภาคีจึงควรใชมาตรการท่ีจําเปนท้ังหมดเพ่ือปองกันการบังคับใหสูญหายและไมใหผูกระทําลอยนวลพน

ผิดเนื่องจากความผิดฐานบังคับใหสูญหาย 

2. จากกรณีการหายตัวไปของนายเดน คําแหล นักตอสูเพ่ือสิทธิในท่ีดินเม่ือวันท่ี 16 เมษายน 

2559 ท่ีผานมา โดยจากการคนหาของเครือขายชาวบานสมาชิกเครือขายปฎิรูปท่ีดินภาคอีสาน พบหลักฐานท่ี

บงชี้วาการหายตัวไปของนายเดน อาจเกิดจากการกระทําของมนุษย ดังนั้น เพ่ือใหเกิดการคลี่คลายในกรณี

ดังกลาว จึงขอเรียกรองใหหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ สถาบันนิติ

วิทยาศาสตร หรือแมแตกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตองรวมมือกันสืบสวนสอบสวนอยางจริงจัง เรงดวน อิสระ 

และเปนมืออาชีพ จนทราบชะตากรรมของนายเดน คําแหล 
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3. ขอใหมีการดําเนินการท้ังทางอาญาและทางวินัยตอเจาหนาท่ี เม่ือปรากฏขอเท็จจริงท่ีเชื่อได

วา เจาหนาท่ีรัฐนั้นกระทําการหรืออนุญาต สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจตอการบังคับบุคคลใหหายสาบสูญ 

4. ขอใหทบทวน ระเบียบ กฎ ท่ีเอ้ือใหมีการบังคับบุคคลใหหายสาบสูญ โดยเฉพาะกฎหมายท่ีให

อํานาจในการควบคุมตัวบุคคลไวเปนเวลานานและโดยไมเปดเผยสถานท่ีควบคุมตัวหรือโดยไมมีการนําตัวไป

ศาล เชน คําสั่งหัวหนา คสช. ฉบับท่ี 3/2558 รวมท้ังการควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษอ่ืนๆ ไมวาจะเปนกฎ

อัยการศึก พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดฯ เปนตน  

5. ขอใหเรงดําเนินการตรากฎหมายการปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให

บุคคลสูญหายอยางเรงดวน โดยมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการ

ลงโทษอ่ืนท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคล

จากการหายสาบสูญ เพ่ือสรางมาตรฐานทางกฎหมายอาญาในประเทศในการปองกันการกระทําผิดและมี

กระบวนการยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ รวมถึงมีมาตรการเยียวยา

ผูเสียหายท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยเนื้อหาในกฎหมายดังกลาวควรระบุหลักประกันอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

5.1 กําหนดใหการทรมานและการบังคับใหหายสาบสูญเปนความผิดทางอาญา ฐานความผิด

ดังกลาวตองสอดคลองกับนิยามท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษ

อ่ืนท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลจากการ

หายสาบสูญ 

5.2 กําหนดใหการซอมทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหายตองไดรับการสืบสวนสอบสวนโดย

ทันที เปนกลางและมีประสิทธิภาพโดยตองนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษไดแมไมพบตัวหรือไมพบชิ้นสวนศพก็

ตาม และตองตระหนักวาสิทธิในการรับทราบความจริงเก่ียวกับชะตากรรมของเหยื่อเปนสิทธิโดยสมบูรณท่ีไม

อาจปฏิเสธได 

5.3. กําหนดแนวทางการคุมครองพยานอยางมีประสิทธิภาพและชัดเจนวาเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ี

คุมครองพยานตองไมเปนเจาหนาท่ีในหนวยงานเดียวกันหรือใกลชิดกับหนวยงานท่ีถูกกลาวหาวาทําการ

ทรมานหรือบังคับใหหายสาบสูญ เพ่ือใหความม่ันใจวาผูกระทําผิดจะไมมีอิทธิพลตอกลไกการคุมครองพยาน 

5.4 กําหนดหลักประกันวาขอมูลเก่ียวกับผูถูกจํากัดเสรีภาพตองถูกเปดเผยตอญาติและ

ทนายความ หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน เพ่ือปองกันการทรมานการบังคับบุคคลใหสูญหายหรือทําใหเกิดการคุมขัง

ในสถานท่ีลับ และไมควรมีขอกําหนดท่ีจะทําใหเกิดชองวางหรือขอยกเวนท่ีเปนอุปสรรคตอการปองกันการ

ทรมานและการบังคับสูญหายโดยเด็ดขาด 

5.5. กําหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการท่ีเขามาทําหนาท่ีในการปองกันการทรมานและ

บังคับบุคคลสูญหาย ตองมีหลักประกันความเปนอิสระเพ่ือไมใหคณะกรรมการถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจและ
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ผูมีอิทธิพลและควรกําหนดใหมีสัดสวนของภาคประชาสังคมในจํานวนท่ีสมดุลกับกรรมการโดยตําแหนงท่ีมา

จากภาครัฐ อีกท้ังตองพิจารณาถึงการมีสวนรวมของผูเสียหายและญาติผูเสียหายดวย 

 

ดวยความเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

 

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (UCL) 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) 

มูลนิธิศูนยขอมูลชุมชน (CRC) 

มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) 

ศูนยศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา 

ศูนยพิทักษและฟนฟูสิทธิชุมชนทองถ่ิน(CPCR) 

ศูนยทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน (TLHR) 

ขบวนการผูหญิงเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) 

มูลนิธินิติธรรมสงแวดลอม (EnLaw) 

มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ (JPF) 

 

 

 

 




