แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน
่ แนล
แถลงการณ์
ประเทศไทย: การให้สัตยาบันอนุสญ
ั ญาต้องตามด้วยการปฏิบัติ
ในประเทศเพือ่ แก้ปญ
ั หาการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยินดีกบั การลงมติของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้
สัตยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance ICPPED) เมื่อวันที่10 มีนาคมที่ผา่ นมา นับเป็ นก้ าวย่างสาคัญในการแก้ ปัญหาการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย
ในไทยและช่วยให้ ผ้ เู สียหายและญาติรับทราบความจริงและเข้ าถึงความยุตธิ รรม การลงมติดงั กล่าวมีขึ ้น
ก่อนถึงวาระครบรอบ 13 ปี การถูกบังคับให้ สญ
ู หายกรณีนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความสิทธิ
มนุษยชน ซึง่ ถูกอุ้มหายไปที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลขอกระตุ้นให้ ทางการเร่งดาเนินการการให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฉบับ
ดังกล่าว และประกันให้ พนั ธกรณีเพื่อป้องกันและคุ้มครองบุคคลจากการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายเกิดขึ ้นจริง
ในทางปฏิบตั ใิ นประเทศ โดยทางการควรออกกฎหมายกาหนดฐานความผิดทางอาญาสาหรับการบังคับ
บุคคลให้ สญ
ู หายเป็ นการเฉพาะ และยกเลิกกฎหมายซึง่ สนับสนุนให้ มีการควบคุมตัวโดยไม่มีการตังข้
้ อหา
หรื อการพิจารณาคดีและไม่ให้ ตดิ ต่อกับโลกภายนอกรวมทังการควบคุ
้
มตัวในสถานที่ควบคุมตัวอย่างไม่
เป็ นทางการ และกาหนดมาตรการรองรับอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายของบุคคลที่
ถูกควบคุมตัว
จานวนกรณีผ้ สู ญ
ู หายที่ยงั ไม่ได้ รับการคลี่คลายมีจานวนสูงมากในไทย ซึง่ การสร้ างผลเสียแก่
ประเทศในระยะยาวต่อไป การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายทาให้ เกิดผลกระทบอย่างมากนาความทุกข์ยากมาสู่
ครอบครัวผู้เสียหายและยิ่งทวีความรุนแรงขึ ้นหากพวกเขาถูกปฏิเสธโอกาสในการเข้ าถึงความจริงเกี่ยวกับ
ชะตากรรมของผู้เสียหาย และการที่รัฐล้ มเหลวในการนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ ทางการควรดาเนินการ
อย่างเร่งด่วนเพื่อเยียวยาแก้ ไขปัญหาความอยุตธิ รรมที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิ ดเผยความจริงของกรณี
การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายและเพื่อนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา ประเทศไทยมักแสดงพันธกิจที่จะให้ สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาป้องกันการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับและการออกกฎหมายในประเทศเพื่อกาหนดให้ การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายเป็ น
ความผิดทางอาญา ด้ วยเหตุดงั กล่าว ทางการไทยจึงได้ จดั ทาร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปราม
การทรมานและการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย ซึง่ กาหนดให้ ทงการทรมานและการบั
ั้
งคับบุคคลให้ สญ
ู หายเป็ น
ฐานความผิดเป็ นการเฉพาะ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติของไทยมีมติให้ สง่ ร่าง
พระราชบัญญัตนิ ี ้คืนกลับไปให้ คณะรัฐมนตรี เท่ากับเป็ นการชะลอการออกกฎหมายสาคัญชิ ้นนี ้ไปโดยไม่มี
เวลากาหนด แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลได้ เคยกระตุ้นให้ รัฐบาลไทยแก้ ไขร่างพระราชบัญญัตนิ ีเ้ พิ่มเติม
ให้ มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และประกันให้ มีการออกกฎหมายนี ้ไม่ให้ ลา่ ช้ าเกิน
สมควร
นายสมชาย นีละไพจิตร ถูกบังคับให้ สญ
ู หายไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 ที่กรุงเทพฯ และนาย
พอละจี รักจงเจริญ หรื อ “บิลลี่” ซึง่ หายตัวไปเมื่อเดือนเมษายน 2557 เป็ นส่วนหนึง่ ของกรณีผ้ สู ญ
ู หาย 82
คนในประเทศไทยซึง่ คดีของพวกเขายังไม่ได้ รับการคลี่คลาย และมีการส่งข้ อมูลของกรณีเหล่านี ้ไปให้ กบั
คณะทางานสหประชาชาติว่าด้ วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับและการสูญหายโดยไม่สมัครใจ (United
Nations Working Group on Enforced and Involuntary Disappearance) นับแต่ปี 2523 ครอบครัวของ
พวกเขาและกลุม่ ภาคประชาสังคมได้ พยายามต่อสู้เพื่อเข้ าถึงความจริงและความยุตธิ รรมอย่างยากลาบาก
พวกเขาต้ องเผชิญกับการถูกคุกคามและอุปสรรคทางข้ อกฎหมาย ในขณะเดียวกัน เจ้ าหน้ าที่ได้ เคยแจ้ งต่อ
ครอบครัวของนายสมชาย นีละไพจิตรเป็ นการส่วนตัวว่าเขาถูกทรมานจนเสียชีวิตไปแล้ ว โดยมีการนาศพ
เขาไปเผาและนาเถ้ ากระดูกไปโปรย แต่ไม่มีการยืนยันอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับชะตากรรมและที่อยูข่ อง
เขา การตัดสินใจของกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อปี ที่แล้ วที่จะชะลอการสอบสวนกรณีการหายตัวไปของนาย
สมชาย นีละไพจิตร และไม่รับที่จะสอบสวนคดีของนายพอละจี รักจงเจริญเน้ นให้ เห็นถึงความยากลาบาก
ของผู้เสียหายที่จะแสวงหาความจริงและความยุตธิ รรมภายใต้ กรอบกฎหมายที่เป็ นอยูใ่ นประเทศไทย
เหตุการณ์เหล่านี ้ยังเน้ นให้ เห็นความจาเป็ นที่จะต้ องมีกฎหมายเป็ นการเฉพาะ เพื่อกาหนดฐานความผิด
ของการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย และแก้ ปัญหาวัฒนธรรมการปกปิ ดความลับและการลอยนวลพ้ นผิด
ในวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Human Rights Committee) จะทบทวนการปฏิบตั ขิ องประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่า
ด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)
ทางแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลและภาคีองค์กรภาคประชาสังคมอื่น ๆ ทังที
้ ่เป็ นองค์กรไทยและระหว่าง
ประเทศได้ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการฯ และมีข้อเสนอแนะให้ ประเทศไทยให้ สตั ยาบันรับรอง
อนุสญ
ั ญาป้องกันการหายสาบสูญโดยถูกบังคับและออกกฎหมายภายในประเทศเพื่อเอาผิดต่อการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย

