พล.อ. ประวิตร วงษ์ สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
1 ถนนพิษณุโลก
แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
120 ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

30 สิงหาคม 2560
เรี ยน

พล.อ. ประวิตร วงษ์ สุวรรณ และ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

วั น แห่ งการร าลึ ก ถึ ง ผู้ ถู ก บั ง คั บ สู ญ หายสากล ( INTERNATIONAL DAY OF THE VICTIMS OF
ENFORCED DISAPPEARANCES)
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์ สากล (International Commission of Jurists) แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่น
แนล (Amnesty International) ฮิ ว แมนไรท์ ว อทช์ (Human Rights Watch) สหพัน ธ์ เ พื่ อ สิท ธิ ม นุษ ยชนสากล
(International Federation for Human Rights - FIDH) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai Lawyers for
Human Rights) และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation) ขอนาส่งจดหมายถึงท่าน ณ วันแห่ง
การราลึกถึงผู้ถกู บังคับสูญหายสากล พ.ศ. 2560 นี ้ เพื่อแสดงถึงความกังวลเป็ นอย่างมากขององค์กรข้ างต้ นต่อ
ความล่าช้ าในการผ่า นร่ างกฎหมายที่มีวัต ถุประสงค์ เพื่อ ป้องกัน มิให้ มี การกระทาการทรมาน การปฏิบัติ ที่
โหดร้ าย และการบังคับให้ สญ
ู หาย ตลอดจนปั ญหาในด้ านการสืบสวนสอบสวนที่ไม่มีความคืบหน้ าอย่างชัดเจน
ในกรณีที่มีการกล่าวอ้ างว่ามีผ้ ถู กู บังคับให้ สญ
ู หาย อาทิ กรณีนายสมชาย นีละไพจิตร และ นายพอละจี “บิลลี่”
รักจงเจริ ญ ซึง่ เป็ นกรณีการบังคับให้ สญ
ู หายทีย่ งั ไม่ได้ รับความกระจ่าง แม้ จะมีความพยายามจากครอบครัวและ
กลุ่ม สิทธิ มนุษ ยชนไทยและนานาชาติที่ เรี ย กร้ องเกี่ ยวกับ กรณี ดัง กล่า วอยู่หลายครั ง้ ด้ วยเหตุนี ้ องค์ ก รผู้มี
รายนามข้ างท้ ายนี ้ขอเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลริ เริ่ มมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางปกครองที่สอดคล้ องกับ
พันธกรณีด้านสิทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศของไทยเพื่อให้ มีการป้องกันมิให้ มีการกระทาให้ เกิดการบังคับให้
สูญหายขึ ้น
องค์การที่มีรายนามข้ างท้ ายนี ้ขอเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลไทยดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. ขอให้ รัฐบาลเร่ งรัดให้ มีการประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระทาให้ บคุ คลสูญหาย (ร่างพระราชบัญญัติฯ) โดยมิชกั ช้ า หลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าว
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หลักการและเหตุผลร่ างพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้ บคุ คลสูญหาย พ.ศ. …
1

ได้ รับการเเก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยแล้ ว
2

2. สืบสวนสอบสวนกรณีที่มีการกล่าวอ้ างว่าเป็ นกรณีที่ถกู บังคับให้ สญ
ู หาย ได้ แก่ กรณีนายสมชาย นีละ
ไพจิตร นายพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริ ญ และกรณีการบังคับให้ สญ
ู หาย การทรมานและการปฏิบตั ิที่
โหดร้ าย กรณีอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นกลาง และเป็ นอิสระ เพื่อนาตัวผู้กระทา
ความผิดมารับโทษตามกฎหมายผ่านการพิจารณาคดีที่เป็ นธรรม ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือและ
เยียวยาความเสียหายแก่ผ้ ทู ี่ตกเป็ นเหยื่อของการบังคับสูญหายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
3

3. ให้ สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
(ICPPED)) และพิธีสารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการต่อต้ านการทรมาน และการกระทาอื่นๆ ที่
โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี (the Optional Protocol to the Convention against Torture
and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT))
4

ความเป็ นมา
มีรายงานว่ามีกรณีการบังคับสูญหายอย่างน้ อย 82 กรณีในประเทศไทยนับตังเเต่
้ พ.ศ. 2523 5 องค์กร
ภาคประชาสังคมและองค์กรสิทธิ มนุษยชนเองก็รายงานกรณีที่มีการอ้ างว่ามีการทรมานและการปฏิบตั ิอย่าง
โหดร้ ายโดยฝ่ ายความมัน่ คงโดยเฉพาะการควบคุมตัวบุคคลโดยลับในพื ้นที่ของกองทัพหลังรัฐประหาร พ.ศ.
2557 และการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็ นผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6 ทังนี
้ ้ ความเสี่ยงในการ
ถูกบังคับให้ สญ
ู หายในสถานที่ควบคุมตัวนันถู
้ กทาให้ เพิ่มขึ ้น ผ่านการให้ อานาจเจ้ าหน้ าที่ทหารในการควบคุมตัว
บุคคลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงคาสัง่ หัวหน้ าคสช. ที่ 3/2558 ซึ่งอนุญาตให้ มี การควบคุมตัวบุคคลโดยไม่มีการตังข้
้ อ

แถลงการณ์ร่วมโดย คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล เเละแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล “ประเทศไทย: ต้ องให้ ความสาคัญกับการแก้ ไขและ
การออกกฎหมายเกี่ยวกับการทรมาน และการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย” 9 มีนาคม 2560
https://www.icj.org/thailand-prioritize-the-amendment-and-passage-of-legislation-on-torture-and-enforced-disappearances/ (ต่อ
จากนี ้จะเรี ยกว่า "แถลงการณ์ร่วมระหว่าง คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากลเเละแอมเนสตี ้ฯ" ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560)
3
รายงานคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากลและศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน “ข้ อเสนอเพื่อการพิจารณาจากคณะกรรมการนิตศิ าสตร์
สากลและศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สาหรับการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่สองภายใต้ ข้อ 40 ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมือง” 6 กุมภาพันธ์ 2560 https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2560/02/Thailand-ICCPR-Submission-ICJ-TLHR-Advocacy-Non-legal-submissions-2560-ENG.pdf (ต่อไปนี ้จะ
เรี ยกว่า ‘รายงานฯ โดยคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล และ ศูนย์ทนายความฯ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560’)
4
คณะกรรมการนิตศิ าสตร์ สากล “สิบปี อันไร้ ซงึ่ ความจริง: สมชาย นีละไพจิตรและการบังคับสูญหายในประเทศไทย” (Ten Years Without
Truth: Somchai Neelapaijit and Enforced Disappearances in Thailand’) มีนาคม 2014 หน้ า 15 http://icj.wpengine.netdnacdn.com/wp-content/uploads/2014/03/Ten-Years-Without-Truth-Somchai-Neelapaijit-and-Enforced-Disappearances-in-Thailandreport-2014.pdf (ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า ‘รายงานคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล เรื่ องนายสมชาย นีละไพจิตร เดือนมีนาคม 2557’)
5
คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชน ‘รายงานคณะทางานด้ านการบังคับให้ บคุ คลสูญหายโดยไม่สมัครใจ’ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ที่ A/HRC/30/38 ดู:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/ListReports.aspx
6
ฮิวแมนไรท์วอทช์และคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล ‘หนังสือถึงผู้แทนถาวรประเทศไทยประจาสหประชาชาติ’ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2558 https://www.hrw.org/news/2015/11/24/joint-letter-permanent-mission-thailand-un และแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล “บังคับให้ มนั
พูดให้ ได้ ภายในพรุ่ งนี ้: การทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายในประเทศไทย” 28 กันยายน 2559
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/4747/2016/en/
2
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กล่าวหาเเละโดยไม่ต้องพิจารณาคดีในสถานที่คมุ ขังอย่างไม่เป็ นทางการนานถึงเจ็ดวัน โดยไม่มีการกากับดูแล
โดยฝ่ ายตุลาการหรื อกลไกการป้องกันการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย7
ประเทศไทยมีพนั ธกรณีทางด้ านกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้ กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิ ทางการเมือง (ICCPR) และอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมาน (CAT) ในการสืบสวนสอบสวน
ดาเนินคดี ลงโทษ และให้ ชดเชยเยียวยาและชดใช้ ค่าเสียหายจากอาชญากรรมการทรมาน การปฏิบตั ิที่โหดร้ าย
และการบังคับให้ สญ
ู หาย8 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้ ลงนามในอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่า
ด้ วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ICPPED) ซึง่ เป็ นการสะท้ อนถึงพันธสัญญาใน
การป้องกันและห้ ามมิให้ มีการก่ออาชญากรรมการบังคับให้ บคุ คลสูญหาย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 สภา
นิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ของประเทศไทยได้ มีมติเห็นชอบให้ มีการให้ สตั ยาบันแก่ ICPPED9 อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลไทยยังไม่ได้ ดาเนินการและยังไม่ได้ กาหนดกรอบเวลาที่ชดั เจนในการส่งมอบสัตยาบันสารกับเลขาธิการ
สหประชาชาติตามที่กาหนดไว้ 10
หนึง่ ในความท้ าทายของผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อการทรมาน การปฏิบตั ิที่โหดร้ าย และการบังคับให้ สญ
ู หายใน
ประเทศไทยในการแสวงหาตัวผู้กระทาผิดมารับโทษนันคื
้ อประเด็นที่วา่ อาชญากรรมดังกล่าวนันยั
้ งมิได้ ถกู ระบุไว้
เป็ นการเฉพาะว่าเป็ นความผิดที่มีโทษทางอาญาในกฎหมายภายในประเทศ ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ.
2560 คณะกรรมการจัดการเรื่ องราวร้ องทุกข์ กรณีถกู กระทาทรมานและถูกบังคับให้ หายสาบสูญซึ่งแต่งตังขึ
้ ้น
ตามคาสัง่ นายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรมเป็ นประธาน ได้ ประชุมครัง้ แรกและยืนยัน หน้ าที่
ในการรับเรื่ องร้ องเรี ยน ค้ นหาข้ อเท็จจริ ง ตรวจสอบตลอดจนให้ ความช่วยเหลือ เยียวยา และปกป้องสิทธิของผู้ที่
ได้ รับผลกระทบจากการทรมานหรื อการบังคับให้ สญ
ู หาย11 แต่ทว่าบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว
ยังคงไม่ชดั เจนและไม่ควรถูกมองว่าเป็ นกลไกที่นามาใช้ ทดแทนกฎหมายภายในประเทศที่กาหนดโทษทางอาญา
ต่อการทรมาน การปฏิบตั ิที่โหดร้ าย และการบังคับให้ สญ
ู หาย12
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึง่ เป็ นกลไกติดตามดูการ
นากติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมืองไปปฏิบตั ิโดยรัฐภาคี ได้ กล่าวในข้ อสังเกตเชิง
สรุปแก่ประเทศไทยว่า

ดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้ อสังเกตเชิงสรุ ปของรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รอบที่ 2
CCPR/C/THA/CO/2 วันที่ 25 เมษายน 2560 ย่อหน้ า 25 และ 26
8
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป ฉบับที่ 31 ลักษณะของพันธะตามกฎหมายทัว่ ไปของรัฐภาคีแห่งกติกาฯ
ที่ UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004) http://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
9
กระทรวงต่างประเทศราชอาณาจักรไทย ‘ข่าวสารนิเทศ : พัฒนาการของไทยต่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้
บุคคลสาบสูญ’ ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/78828-Thailand’s-Progress-on-Prevention-andSuppression.html
10
ฮิวแมนไรท์วอทช์ ‘ประเทศไทย: ปฏิบตั ติ ามขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการรับรองอนุสญ
ั ญาคนหาย’ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560
https://www.hrw.org/news/2017/03/13/thailand-finalize-disappearances-convention (ต่อจากนี ้จะเรี ยกว่า ‘ฮิวแมนไรท์วอทช์ ‘ประเทศ
ไทย: ปฏิบตั ติ ามขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการรับรองอนุสญ
ั ญาคนหาย’ 13 มีนาคม 2560); ฮิวแมนไรท์ วอทช์, ‘ประเทศไทย: ปฏิบตั ติ ามพันธกิจที่จะ
ยุตกิ ารทรมาน’ ลงวันที่ 26 มิถนุ ายน 2560 https://www.hrw.org/news/2017/06/26/thailand-fulfill-pledge-end-torture (ต่อจากนี ้จะเรี ยกว่า
‘ฮิวแมนไรท์ วอทช์ ‘ประเทศไทย: ปฏิบตั ติ ามพันธกิจที่จะยุตกิ ารทรมาน’, 26 มิถนุ ายน 2560’)
11
กระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย ‘ข่าวสารนิเทศ : พัฒนาการของไทยต่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทา
ให้ บคุ คลสาบสูญ’ 30 มิถนุ ายน 2560 http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/78828-Thailand’s-Progress-on-Prevention-andSuppression.html
12
ฮิวแมนไรท์วอทช์ ‘ประเทศไทย: ปฏิบตั ติ ามพันธกิจที่จะยุตกิ ารทรมาน' 26 มิถนุ ายน 2560
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“19. คณะกรรมการยังคงกังวลว่ากฎหมายอาญาของรัฐภาคี ยงั ไม่ได้มีการรับรองอย่างเพียงพอว่าการ
กระทาการทรมานและการบังคับให้สูญหายเป็ นความผิ ดอาญาตามทีร่ ะบุไว้ในกติ กาฯ และมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ คณะกรรมการรู้สึกเสียใจต่อความล่าช้าในการผ่านร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บคุ คลสูญหาย (ข้อ 2 6-7 9-10 และ 16)
20. รัฐภาคี ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายนัน้ สอดคล้องกับกติ กาฯ โดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง การห้ามมิ ให้มีการทรมานและการบังคับให้สูญหายให้เป็ นไปตามกติ กาฯเเละมาตรฐานสากล รัฐ
ภาคีควรเร่ งรัดการออกกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บคุ คล
สูญหาย”13
ด้ วยเหตุนี ้ องค์กรดังรายชื่อแนบท้ ายจึงรู้สกึ เสียใจเป็ นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยมีความล่าช้ าในการแก้ ไข
ปั ญหาความบกพร่องของร่างพระราชบัญญัติฯเเละการประกาศให้ ร่างพระราชบัญญัติฯเป็ นกฎหมาย14
ร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้ บุคคลสูญหาย
เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2560 สภานิ ติ บัญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ป ระกาศว่ า จะไม่ มี ก ารพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติฯ ซึ่งเป็ นร่ างที่ผ่านกระบวนการร่ างเป็ นระยะเวลาหลายปี โดยเจ้ าหน้ าที่จากกระทรวงยุติธรรม
โดยมีการหารื อกับองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคม รวมถึง คณะกรรมการนักนิติศาสตร์ สากล แอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ ฮิวแมนไรท์วอทช์ 15 ต่อมา มีรายงานว่าร่ างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ถูกส่งกลับไปยัง
คณะรัฐมนตรี “เพื่อรับฟั งความเห็นจากฝ่ ายต่าง ๆ ... ทังจากมหาดไทย
้
ตารวจ ฝ่ ายความมัน่ คง ทหาร อัยการ”16
เมื่อคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมืองของประเทศไทยในเดือนมีนาคมปี พ. ศ. 2560 คณะผู้แทน
ไทยได้ ยืนยันว่า ร่ างกฎหมายฉบับนี ้ “ได้ ยื่นต่อสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ซึ่งสนช.ได้ ขอให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณา
ทบทวนร่างพระราชบัญญัติฯนี ้ เพื่อทาการแก้ ไขและให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นจากสาธารณะต่อไป"17
อนึ่ง ความล่าช้ าในการออกกฎหมายนี ้ดูเหมือนจะมิใช่เพื่อการรับฟั งความคิดเห็นจากสาธารณะ เมื่อ
ค านึ ง ถึ ง ว่ า มี ก ารรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น จากสาธารณะเกิ ด ขึ น้ แล้ วอย่ า งกว้ างขวางและสถานะของร่ า ง
พระราชบัญญัติฯนันถู
้ กผลักดันไปยังระดับการพิจารณาที่สงู แล้ ว ดังนัน้ องค์กรดังรายชื่อแนบท้ ายจึงขอเรี ยกร้ อง
ด้ วยความเคารพให้ รัฐบาลไทยเร่งรัดการหารื อในระดับคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ ผ้ เู สียหายจากอาชญากรรมเหล่านี ้
สามารถเข้ าถึงความยุติธรรมได้ อย่างทันท่วงที

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้ อสังเกตเชิงสรุ ปกรณีประเทศไทยตามรายงานตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีในกติกา
ฯ รอบที่ 2 ที่ CCPR/C/THA/CO/2 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 ย่อหน้ า 19 และ 20
14
คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล และแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล แถลงการณ์ร่วม ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 และ ฮิวแมนไรท์ วอทช์
‘ประเทศไทย: ปฏิบตั ติ ามขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการรับรองอนุสญ
ั ญาคนหาย’ 13 มีนาคม 2560’ และ ฮิวแมนไรท์ วอทช์ ‘ประเทศไทย: ปฏิบตั ติ าม
พันธกิจที่จะยุตกิ ารทรมาน' 26 มิถนุ ายน 2560
15
อ้ างแล้ ว
16
แถลงการณ์ร่วม คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากลและแอมเนสตี อินเตอร์ เนชัน่ แนล, 9 มีนาคม 2560
17
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระที่ 119 การพิจารณารายงานของรัฐภาคีตามมาตรา 40 ของกติกาฯ - รายงานประเทศ
ไทยรอบที่ 2 (ต่อ) ที่ CCPR/C/SR.3350 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ย่อหน้ า 5
13
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องค์กรดังรายชื่อแนบท้ ายตระหนักดีวา่ ร่ างพระราชบัญญัติฯฉบับล่าสุดยังมีจุดบกพร่องบางอย่างที่เรา
เชื่ อว่าควรได้ รับการแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับพันธกรณี ด้านสิทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศของไทยภายใต้
ICCPR CAT และ ICPPED
ข้ อกังวลเหล่านี ้รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงเฉพาะประเด็นดังต่อไปนี ้ 18
1. นิ ยาม – การละเลยองค์ประกอบสาคัญตาม ICPPED และ CAT ในการนิยามการบังคับสูญหายและ
การทรมานในร่างพระราชบัญญัติฯ โดยบทบัญญัติเหล่านี ้ควรได้ รับการแก้ ไขให้ สอดคล้ องต้ องกัน
2. ความรับผิ ดทางอาญานอกเหนือจากการกระทาผิ ดโดยตรง (ตัวการ) –- ร่ างพระราชบัญญัติฯยังไม่มี
ความชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่นอกเหนือไปจากการเป็ นผู้กระทาอาชญากรรมการบังคับ
ให้ สญ
ู หายและการกระทาทรมานโดยตรง โดยประเด็นนี ้ควรได้ รับการแก้ ไขเพื่อแสดงให้ เห็นถึงขอบเขต
ความรับผิดนอกเหนือจากการกระทาความผิดโดยตรง และมีการกาหนดบทลงโทษที่เหมาะสมแก่
ผู้กระทาความผิดในระดับต่าง ๆ
3. การปฏิ บตั ิ หรื อการลงโทษที ่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ ายี ศกั ดิ์ ศรี – ร่ างพระราชบัญญัติฯไม่ระบุว่า
การปฏิ บัติ ห รื อ การลงโทษที่ โ หดร้ าย ไร้ มนุ ษ ยธรรม และย่ า ยี ศั ก ดิ์ ศ รี เ ป็ นอาชญากรรม ร่ า ง
พระราชบัญญัติฯควรได้ รับการแก้ ไขเพื่อให้ การปฏิบตั ิหรื อการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม และย่ายี
ศักดิ์ศรี เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งการกระทาดังกล่าวและการทรมานถูกห้ าม
อย่างชัดเจนภายใต้ มาตรา 7 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมือง ใน
ฐานะสิทธิที่ไม่สามารถละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตามได้ 19
4. การนาข้อมูลที ่ได้จากการทรมานมาใช้เป็ นหลักฐาน – ร่างพระราชบัญญัติฯมิได้ ห้ามใช้ คาให้ การและ
ข้ อมูลอื่น ๆ ที่ได้ จากการทรมานหรื อการปฏิบัติหรื อการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม และย่ายี
ศักดิ์ศรี มาเป็ นหลักฐานในการดาเนินคดีโดยเฉพาะเจาะจง ร่ างพระราชบัญญัติฯฉบับนี ้ควรได้ รับการ
แก้ ไขให้ มีการปฏิเสธการใช้ หลักฐานดังกล่าวอย่างชัดเจน และ
5. การคุ้มครอง – ร่ างพระราชบัญญัติฯขาดบทบัญญัติว่าด้ วยการป้องกันมิให้ เกิดการบังคับให้ สญ
ู หาย
การทรมานและการปฏิบัติหรื อการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม และย่ายีศักดิ์ศรี ได้ แก่ การให้
ทนายความและครอบครัวเข้ าพบผู้ถูกควบคุมตัว การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมและที่อยู่ของผู้ถูก
ควบคุมตัวต่อทนายความและครอบครัวอยู่เสมอ การอนุญาตให้ มีที่ปรึ กษาทางกฎหมายเข้ าร่ วมการ
สอบปากค าด้ ว ย และการบัน ทึก วิ ดี โอและ/หรื อ การบัน ทึก เสีย งในช่ ว งการสอบสวนทัง้ หมด การ
คุ้มครองเหล่านี ้ควรจะรวมอยูใ่ นร่างพระราชบัญญัติฯด้ วย
องค์กรดังรายชื่อแนบท้ ายขอเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลไทยให้ ความสาคัญในการแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้เป็ นอันดับต้ น
ๆ และบังคับใช้ ร่างพระราชบัญญัติฯฉบับนี ้โดยมิชกั ช้ า การแก้ ไขร่ างพระราชบัญญัติฯนี ้เเละตราเป็ นกฎหมายมี
ความจาเป็ นเป็ นอย่างยิ่งเพราะความล้ มเหลวของเจ้ าหน้ าที่หลายต่อหลายครัง้ ในการนาตัวผู้กระทาการบังคับ
บุคคลอืน่ ให้ สญ
ู หายมารับผิด ซึง่ เห็นได้ ชดั จากสองกรณีที่มีการกล่าวอ้ างว่ามีการบังคับให้ สญ
ู หาย ซึง่ ถูกนามาสู่
ความสนใจของทังเจ้
้ าหน้ าที่ไทยและประชาคมระหว่างประเทศเป็ นอันมาก แต่จนกระทังปั
้ จจุบนั กรณีดงั กล่าว
18
19

คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล และ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล แถลงการณ์ร่วม 9 มีนาคม 2560
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมือง, ข้ อ 4
5

ยังไม่ได้ รับคาตอบที่ชดั เจน กรณีที่วา่ คือกรณีนายสมชาย นีละไพจิ ตร และ นายพอละจี "บิลลี"่ รักจงเจริ ญ ซึง่ ทัง้
ผู้เสียหายและครอบครัวของพวกเขาถูกปฏิเสธความยุติธรรม
นายสมชาย นีละไพจิตร
นายสมชาย นีละไพจิตร เป็ นทนายความชาวมุสลิมผู้ทางานเพื่อปกป้องสิทธิ ของประชาชนในพื ้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่าสองทศวรรษ มีรายงานว่านายสมชาย ถูกดึงออกจากรถและถูกบังคับให้ ขึ ้นพาหนะ
อีกคันโดยชายห้ าคนในใจกลางกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547 หลังจากนันนายสมชาย
้
ก็หาย
20
ตัวไปอย่างไร้ ร่องรอย
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ศาลอาญาในกรุงเทพมหานครได้ ออกหมายจับเจ้ าหน้ าที่ตารวจห้ านายซึง่
ถูกกล่าวหาว่าเป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับการปล้ นเเละการลักพาตัวนายสมชาย นีละไพจิตร การพิจารณาคดีอาญาต่อ
เจ้ า หน้ าที่ ทงั ้ ห้ าเริ่ ม ต้ น ขึน้ ตัง้ เเต่เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 254821 ในเดือ นมกราคม พ.ศ. 2549 ศาลตัดสินให้
เจ้ าหน้ าที่ตารวจสีน่ ายพ้ นผิดและเจ้ าหน้ าที่ตารวจหนึง่ นายถูกตัดสินลงโทษในข้ อหาที่มีโทษสถานเบา คือ ข้ อหา
บังคับข่มขู่ ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ศาลชันอุ
้ ทธรณ์ตดั สินยกฟ้ องเจ้ าหน้ าที่ตารวจที่ถกู ตัดสินลงโทษ
22
เพียงคนเดียว ในคาพิพากษาเดียวกันนี ้ ศาลอุทธรณ์ในกรุ งเทพมหานครได้ ปฏิเสธคาร้ องของนางอังคณา นีละ
ไพจิ ตร ภรรยาของนายสมชาย นีละไพจิ ตร ที่ร้องขอให้ ตนเองเเละลูก ๆ เป็ นโจทก์ ร่วมในการดาเนินคดีด้วย
เหตุผลว่า “ไม่อาจยืนยันได้ โดยสมบูรณ์วา่ นายสมชาย นีละไพจิตร ได้ รับบาดเจ็บจนไม่สามารถกระทาการใดๆได้
ด้ วยตัวเองหรื อถูกทาร้ ายจนเสียชีวิต”23 โดยศาลอุทธรณ์มีข้อสรุ ปเช่นนี ้ แม้ ว่าในปี พ.ศ. 2552 ศาลแพ่งจะได้ มี
คาสัง่ ให้ นายสมชาย นีละไพจิ ตรเป็ นบุคคลที่ “สาบสูญ"24 ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ศาลฎีกาได้ มีคา
พิพากษาให้ ตารวจทังห้
้ านายพ้ นผิด25
ในปลาย พ.ศ. 2559 เมื่อครบวาระการสืบสวนสอบสวน 11 ปี เเละสามเดือน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(หรื อ ดีเอสไอ) ภายใต้ ก ระทรวงยุติธรรมซึ่งรั บผิดชอบการสืบสวนสอบสวนคดีน ายสมชาย นี ละไพจิ ตร ได้
ประกาศยุติ การสืบสวนสอบสวนคดี โดยระบุว่า การสืบสวนสอบสวนได้ ถูกยุติ ลงเนื่อ งจากไม่พบผู้กระท า
ความผิด26
เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติพิจารณาทบทวนการปฏิบตั ิตามพันธกรณีในกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมืองของประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 คณะ
ผู้แทนรัฐบาลไทยได้ ยืนยันว่า “การสืบสวนสอบสวนคดีของนายสมชาย ได้ ยุติลงแล้ วเมื่อเดื อนกันยายน พ.ศ.

สาหรับความเป็ นมาเเละบทวิเคราะห์โดยละเอียดของกรณีนี ้ โปรดดู คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล รายงานเรื่ อง สมชาย นีละไพจิตร
มีนาคม 2014
21
คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล รายงานเรื่ อง สมชาย นีละไพจิตร มีนาคม 2014 หน้ า 6; ฮิวแมนไรท์วอทช์, ‘ประเทศไทย: 12 ปี ยังไม่มี
คาตอบ’ 10 มีนาคม 2016 https://www.hrw.org/news/2016/03/10/thailand-12-years-bring-no-answers
22
คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล รายงานเรื่ อง สมชาย นีละไพจิตร มีนาคม 2014 หน้ า 7
23
อ้ างแล้ ว หน้ า 8
24
อ้ างแล้ ว หน้ า 9
25
ประชาไท ภาษาอังกฤษ ‘Supreme Court rules no one guilty for Somchai’s enforced disappearance’, 29 ธันวาคม 2558
https://prachatai.com/english/node/5735
26
ประชาไท ภาษาอังกฤษ, ‘Case closed on disappeared human rights lawyer’, 13 ตุลาคน 2559
https://prachatai.com/english/node/6648
20
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2559 แต่อาจถูกนากลับมาสืบสวนสอบสวนอีกครัง้ หากมีการระบุตวั ผู้กระทาความผิดในภายหลัง" 27 หลังจาก
นันตั
้ วแทนประเทศไทยกล่าวว่า “กระทรวงยุติธรรมได้ พิจารณาส่งกรณีของนายสมชาย นีละไพจิตรและนาย พอ
ละจี "บิลลี"่ รักจงเจริ ญ ให้ กบั คณะกรรมการพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อติดตามต่อไป"28
นายพอละจี "บิลลี่" รั กจงเจริญ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 นายพอละจี "บิลลี่" รักจงเจริ ญ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่
ยงถูกพบเห็นครัง้ สุดท้ ายภายใต้ การควบคุมตัวของเจ้ าหน้ าที่อทุ ยานแห่งชาติแก่งกระจานและหายไปโดยไม่มี
ผู้ใดพบเห็นอีก ในเวลานันบิ
้ ลลีไ่ ด้ ทางานร่วมกับชาวบ้ านชาวกะเหรี่ ยงและนักกิจกรรมในการดาเนินคดีตอ่ กรณีที่
มีการกล่าวอ้ างว่ามีการเผาบ้ านเรื อนและทรัพย์สินอื่น ๆ ของชาวบ้ านในอุทยานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2553 และ
พ.ศ. 2554 เจ้ าหน้ าที่อทุ ยานกล่าวว่าได้ กกั ตัวบิลลีเ่ พราะ"ครอบครองน ้าผึ ้งป่ าผิดกฎหมาย" และอ้ างว่าได้ ปล่อย
ตัวบิลลีใ่ นวันเดียวกัน29
หลังจากนันไม่
้ นาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยาของบิลลี่
ได้ ยื่ น ค าร้ องขอไต่สวนการควบคุม ตัว โดยมิ ช อบ (habeas corpus) ต่อ ศาลจัง หวัด เพชรบุรี เ พื่ อ ตรวจสอบ
ความชอบด้ วยกฎหมายของการควบคุมตัวของบิลลี่ 30 ศาลได้ มีคาตัดสินเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
หลังจากดาเนินการไต่สวนเป็ นเวลาหกวันว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอและไม่สามารถที่จะสรุปได้ วา่ บิลลีย่ งั คงถูกคุม
ตัวอยู่ในขณะที่หายตัวไป 31 ครอบครัวยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแต่ไม่ประสบความสาเร็ จในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชะตากรรมและสถานที่อยูข่ องบิลลี่ 32
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ ร้ องขอให้ ดีเอสไอรับคดีของบิลลี่เป็ น
คดีพิเศษ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ดีเอสไอปฏิเสธที่จะรับคดีดงั กล่าวเป็ นคดีพิเศษโดยให้ อยู่ภายใต้
การสืบสวนสอบสวนของตารวจปกติ 34 มีรายงานว่าดีเอสไอได้ ชี ้แจงไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่ามีเหตุผลสามประการที่เป็ นเหตุให้ ดีเอสไอไม่รับคดีนี ้เป็ นคดีพิเศษ ได้ แก่ การสืบสวนสอบสวนกรณีดงั กล่าวยัง
ไม่สามารถสรุปเรื่ องได้ ประกอบกับนางสาว พิณนภา พฤกษาพรรณ ไม่ใช่ภรรยาที่ถกู ต้ องตามกฎหมายของนาย
33

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระที่ 119 การพิจารณารายงานของรัฐภาคีตามมาตรา 40 ของกติกาฯ - รายงานประเทศ
ไทยรอบที่ 2 (ต่อ) ที่ CCPR/C/SR.3349 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ย่อหน้ า 65
28
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระที่ 119 การพิจารณารายงานของรัฐภาคีตามมาตรา 40 ของกติกาฯ - รายงานประเทศ
ไทยรอบที่ 2 (ต่อ) ที่ CCPR/C/SR.3350 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ย่อหน้ า 4
29
คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล เเละ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานฯ 6 กุมภาพันธ์ 2560 หน้ า 10 และ 11
30
คณะกรรมการนิตศิ าสตร์ สากล ‘ประเทศไทย: “การหายตัวไป” ของบิลลี่ ต้ องเข้ าสูก่ ระบวนการสอบสวนคดีพเิ ศษ’ 17 กรกฎาคม 2557
https://www.icj.org/thailand-disappearance-of-billy-demands-special-investigation/
31
ดู เชิงอรรถที่ 30 และ 31
32
ดู เชิงอรรถที่ 30
33
คณะกรรมการนิตศิ าสตร์ สากล และ JPF ‘ประเทศไทย: “การหายตัวไป” ของบิลลี่ ต้ องเข้ าสูก่ ระบวนการสอบสวนคดีพิเศษ’ 6 สิงหาคม
2558
https://www.icj.org/thailand-launch-special-investigation-into-enforced-disappearance-of-billy/
34
ประชาไท ภาษาอังกฤษ ‘DSI refuses to accept case of disappeared Karen activist’ 31 มกราคม 2560
http://prachatai.org/english/node/6886
27
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พอละจี จึง ไม่สามารถยื่ นค าร้ องเพื่อ ขอให้ ดีเ อสไอตรวจสอบคดีข องนายพอละจี ได้ 35 และทางดีเ อสไอจะ
ดาเนินคดีตอ่ ได้ ถ้าหากพบร่างของนายพอละจี 36
หนึ่งในเหตุผลที่เจ้ าหน้ าที่มกั นามาใช้ หลายครัง้ หลายคราเมื่อไม่สามารถนาตัวผู้กระทาความผิดฐาน
บังคับให้ บคุ คลสูญหายมาสูก่ ระบวนการยุติธรรมได้ คือการกล่าวว่าไม่สามารถหาศพหรื อชิ ้นส่วนของร่ างกายได้
จึงไม่สามารถสรุ ปว่ามีการตายเกิดขึ ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เชื่อว่าการบังคับสูญหายเป็ นเหตุให้ ถึงแก่ความ
ตาย การสรุ ปว่าบุคคลได้ เสียชีวิตไปแล้ วมิใช่องค์ประกอบที่จาเป็ นในการพิสจู น์ความผิดว่าด้ วยการบังคับสูญ
หาย หรื อแม้ แต่ในกรณีที่ไม่เชื่อว่าการบังคับสูญหายเป็ นเหตุให้ เสียชีวิต การบังคับให้ บคุ คลสูญหายในตัวมันเอง
นันเป็
้ นอาชญากรรมที่ควรได้ รับการสืบสวนสอบสวน พิธีสารมินนิโซตาว่าด้ วยการสืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้อง
สงสัยว่าเป็ นการเสียชีวิตที่มิชอบด้ วยกฎหมาย (2559) (‘พิธีสารมินนิโซตา’) ซึ่งกาหนดมาตรฐานทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้ วยการสืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็ นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้ วยกฎหมายระบุว่า
"ถ้ าพนักงานสอบสวนไม่สามารถหาศพหรื อชิ ้นส่วนศพได้ พนักงานสอบสวนยังควรที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
โดยตรงและพยานหลักฐานแวดล้ อมอื่น ๆ ที่อาจเพียงพอสาหรับการระบุตวั ผู้กระทาความผิดต่อไป” 37
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ กล่าวระหว่างการทบทวนการปฏิบตั ิตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางพลเมืองเเละสิทธิทางการเมืองของไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ว่าเหตุผลที่
ประเทศไทยได้ ให้ ไว้ เพื่อที่จะยุติการสืบสวนสอบสวนคดีของนายสมชาย นีละไพจิตรและนายพอละจี "บิลลี" รัก
จงเจริ ญ ว่าเป็ น “กรณีที่ไม่พบศพหรื อชิ ้นส่วนศพ หรื อคู่สมรสของบุคคลนันไม่
้ สามารถแสดงหนังสือรับรองการ
สมรสได้ ... เป็ นข้ อกล่าวอ้ างที่มีน ้าหนักน้ อยเกินกว่าที่รัฐภาคีจะปฏิเสธพันธกรณีในการสืบสวนสอบสวนว่ามีการ
บังคับสูญหายโดยตาแหน่งหน้ าที่เกิดขึ ้น โดยไม่คานึงถึงว่ามีการร้ องเรี ยนหรื อไม่ ” 38
ในการตอบคาถามต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ระหว่างการทบทวนการปฏิบตั ิ
ตามกติกาฯ คณะผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวว่า “ได้ มีการตังคณะกรรมการชุ
้
ดพิเศษเพื่อ สืบสวนสอบสวนกรณีของ
นายพอละจี “บิลลี”่ รักจงเจริ ญ แต่ได้ พบหลักฐานไม่เพียงพอที่จะดาเนินคดีอาญาต่อผู้ต้องสงสัย ทังนี
้ ้ ได้ มีความ
พยายามในการถ่า ยโอนคดี จากคณะทางานสื บสวนสอบสวนในพืน้ ที่ ไปยังกรมสอบสวนคดี พิเศษ แต่กรม
สอบสวนคดีพิเศษปฏิเสธที่จะรับเป็ นคดีพิเศษ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงให้ ความช่วยเหลือในการค้ นหาตัว
นายพอละจี “บิลลี่” รั ก จงเจริ ญและการสืบสวนเบือ้ งต้ น ต่อ ไป” 39 ทัง้ นี ้ ผู้เเทนรั ฐบาลไทยกล่า วเพิ่ม เติมใน
ภายหลังว่า “กระทรวงยุติธรรมพิจารณาจะส่งกรณีของนายสมชาย นีละไพจิตรและนายพอละจี “บิลลี่” รักจง
เจริ ญให้ กบั คณะกรรมการพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อติดตามต่อไป"40
บางกอกโพสต์ ‘NHRC pursues fight for 'Billy' with DSI’ 10 กุมภาพันธ์ 2560 http://m.bangkokpost.com/news/crime/1195813/nhrcpursues-fight-for-billy-with-dsi
36
คณะกรรมการนิตศิ าสตร์ สากล เเละ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานฯ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 หน้ า 11
37
สานักงานข้ าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ พิธีสารมินนิโซตาว่าด้ วยการสืบสวนสอบสวน กรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็ น
การเสียชีวิตที่มิชอบด้ วยกฎหมาย (2559), (The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016), ‘เอกสาร
คูม่ ือของสหประชาชาติว่าด้ วยการป้องกันและการสอบสวนคดีการคุมขังโดยพลการเเละการสังหารบุคคลโดยพลการ (ฉบับปรับปรุ ง)’ ย่อหน้ าที่
56, เชิงอรรถ 87
38
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระที่ 119 การพิจารณารายงานของรัฐภาคีตามมาตรา 40 ของกติกาฯ - รายงานประเทศ
ไทยรอบที่ 2 (ต่อ) ที่ CCPR/C/SR.3349 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ย่อหน้ า 31
39
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระที่ 119 การพิจารณารายงานของรัฐภาคีตามมาตรา 40 ของกติกาฯ - รายงานประเทศ
ไทยรอบที่ 2 (ต่อ) ที่ CCPR/C/SR.3349 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ย่อหน้ า 66
40
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระที่ 119 การพิจารณารายงานของรัฐภาคีตามมาตรา 40 ของกติกาฯ - รายงานประเทศ
ไทยรอบที่ 2 (ต่อ) ที่ CCPR/C/SR.3350 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ย่อหน้ า 4
35
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ข้ อเสนอแนะ
เนื่องในวันแห่งการราลึกถึงผู้ถกู บังคับสูญหายสากล คณะกรรมการนักนิติศาสตร์ สากล แอมเนสตี ้ อินเตอร์
เนชั่นแนล ฮิวแมนไรท์วอทช์ สหพันธ์ เพื่อสิทธิ มนุษยชนสากล ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ มนุษยชน และมูลนิธิ
ผสานวัฒนธรรม ขอให้ รัฐบาลดาเนินการตามข้ อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. ให้ สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ และ พิธีสารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการต่อต้ านการทรมาน และการกระทาอื่นๆ ที่โหดร้ าย
ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี
2. ให้ ความสาคัญกับการแก้ ไขร่ างพระราชบัญญัติฯเพื่อให้ สอดคล้ องกับ กฎหมายระหว่างประเทศและ
นามาบังคับใช้ โดยไม่ลา่ ช้ า
3. ให้ การประกันว่าดีเอสไอจะปฏิบตั ิตามพันธกรณีในการดาเนินการสืบสวนสอบสวนเมื่อมีการฟ้ องร้ อง
ว่ามีการบังคับให้ บคุ คลสูญหายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นกลาง และเป็ นอิสระ ซึ่งรวมถึงกรณีของนาย
สมชาย นีละไพจิตร ซึ่งเป็ นกรณีที่มีการกล่าวอ้ างว่าเป็ นกรณีถูกบังคับให้ สญ
ู หาย จนกว่าจะทราบ
ชะตากรรมหรื อสถานที่อยู่ของเขา โดยหากมี บุคคลใดๆที่ทราบชะตากรรมหรื อสถานที่อยู่ของนาย
สมชาย นีละไพจิตร หรื อผู้เสียหายจากกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็ นการบังคับให้ สู ญหายกรณีอื่นๆ ข้ อมูล
เหล่านันควรถู
้
กเปิ ดเผยทันที
4. ให้ การประกันว่าดีเอสไอจะดาเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีที่มีลกั ษณะเป็ นการบังคับให้ สญ
ู หายอย่าง
ชัดแจ้ งของนายพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริ ญ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เป็ นกลาง และเป็ นอิสระ จนกว่าจะ
ทราบชะตากรรมหรื อสถานที่อยูข่ องเขา
5. ให้ การเยียวยาและชดเชยอย่างมีประสิทธิภาพแก่ครอบครัวของผู้เสียหายทังสองกรณี
้
ซึง่ รวมไปถึงการ
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้ าในการสืบสวนสอบสวนอย่างสม่าเสมอ
6. ให้ การประกันว่าในกรณี ของนายสมชาย นีละไพจิ ตร และ นายพอละจี “บิลลี่” รั กจงเจริ ญ ถ้ าการ
สืบสวนสอบสวนนาไปสู่พยานหลักฐานที่รับฟั งได้ เพียงพอที่จะลงโทษจาเลย บุคคลซึ่งเป็ นผู้ต้องสงสัย
ว่าเป็ นผู้กระทาความผิดในคดีดงั กล่าวต้ องได้ รับการพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรมโดยไม่มีการใช้ โทษ
ประหารชีวิต และ
7. ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามข้ อสังเกตเชิงสรุปที่ให้ ไว้ แก่ประเทศไทยในปี
2560 ได้ แก่ การ“ปรับปรุ งเนื ้อหาของกฎหมายและการปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับมาตรา 9” ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ ทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการยุติการคุมขังตามอาเภอใจ
โดยไม่อนุญาตให้ ติดต่อสือ่ สารกับบุคคลภายนอก (เป็ นการลับ)41 และให้ หลักประกันที่จะ “ไม่ให้ มีการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้ อสังเกตเชิงสรุ ปกรณีประเทศไทย รายงานกลไกการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ รอบที่ 2, CCPR/C/THA/CO/2, 25 เมษายน 2560, ย่อหน้ า 25, 26
41
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คุมขังเป็ นการลับตามที่ได้ กล่าวถึงในคาแนะนาโดยทั่วไปของคณะกรรมการ ฉบับที่ 35 (2014) ใน
ประเด็นเกี่ยวกับเสรี ภาพและความปลอดภัยของบุคคล” 42
หากท่านมีคาถามหรื อข้ อคิดเห็นประการใด กรุณาติดต่อกับองค์กรที่มีรายชื่อดังแนบท้ ายนี ้ได้ ทนั ที องค์กรที่
มีรายชื่อดังแนบท้ ายนี ้ล้ วนแต่ยินดีให้ ความช่วยเหลือใด ๆ ตามที่ทา่ นร้ องขอ
ทังนี
้ ้ ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิ่งทีท่ า่ น ให้ ความสาคัญประเด็นนี ้โดยเร่งด่วน
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายแมท พอลลาร์ ด
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
สานักงานกฎหมายและนโยบาย
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์ สากล

นายเจมส์ โกเมซ
ผู้อานวยการภูมิภาค
สานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
แปซิฟิก
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล

นายแบรด อาดัมส์
ผู้อานวยการภูมิภาคเอเซีย
ฮิวแมนไรท์ วอทช์

นายดิมทิ ริส คริสโตปู
ประธาน
สหพันธ์ เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล

น.ส. เยาวลักษณ์ อนุพนั ธ์
หัวหน้ า
ศูนย์ ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

น.ส. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
ผู้อานวยการ
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้ อสังเกตเชิงสรุ ปกรณีประเทศไทย รายงานกลไกการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ รอบที่ 2, CCPR/C/THA/CO/2, 25 เมษายน 2560, ย่อหน้ า 23
42
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