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ประเทศไทย: การค้นพบช้ินส่วนร่างกายของ “บิลล่ี” ควรน าไปสู่การด าเนินการอย่างจริงจงัเพ่ือน าตวั
ผู้กระท าผิดมาลงโทษ 

การแถลงว่าได้คน้พบชิน้ส่วนร่างกายของร่างกายของนายพอละจ ี“บลิลี่” รกัจงเจรญิ นักเคลื่อนไหว
เพือ่สทิธชิาวกะเหรีย่ง ท าใหก้ารเฝ้ารอบนความไมแ่น่นอนมาเป็นเวลาหลายปีของครอบครวัเขาจบลงดว้ยความ
เศร้า ความคบืหน้าเช่นนี้ควรน าไปสู่การปรบัเป้าหมายความพยายามไปที่หาตวัผู้ที่อยู่เบื้องหลงัการบงัคบั
บุคคลใหส้ญูหายอย่างชดัเจนเชน่นี้ และน าตวัผูน้ัน้มาสู่กระบวนการยตุธิรรม คณะกรรมการนักนิตศิาสตรส์ากล 
(International Commission of Jurists หรอื ICJ) และแอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล (Amnesty International) 
กล่าวในวนันี้ 

ในวนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2562 กรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) กระทรวงยตุธิรรม แถลงว่าเจา้หน้าที่
ได้พบชิ้นส่วนกระดูกซึ่งจากการตรวจสอบแล้วน่าเชื่อว่าเป็นของบลิลี่ โดยพบอยู่ในถงัน ้ามนัทีจ่มน ้าบริเวณ
สะพานแขวนในเขตอทุยานแหง่ชาตแิกง่กระจาน จงัหวดัเพชรบุร ี

 “ดเีอสไอควรเพิม่ความพยายามมากขึน้เพื่อระบุตวัผูท้ีก่ระท าการสงัหารบลิลี ่และน าตวัพวกเขามาสู่
กระบวนการยตุธิรรม” นายเฟรเดอรกิ รอวส์ก ีผูอ้ านวยการภมูภิาคเอเชยี ICJ กล่าว “ถา้ประเมนิพยานหลกัฐาน
และพบว่าบลิลีต่กเป็นเหยื่อของการบงัคบับุคคลใหส้ญูหาย ผูก้ระท าความผดิ รวมทัง้ผู้ทีม่หีน้าทีใ่นการบงัคบั
บญัชาบุคคลดงักล่าว ควรถกูด าเนินคดใีนขอ้หาทีเ่หมาะสมและรา้ยแรงโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกรณีของประเทศ
ไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ มใิช่การตัง้ขอ้หาตามความผดิอาญาทีเ่บากว่าและไม่สะทอ้นความรา้ยแรง
ของความผดิทีเ่กดิขึน้” 

บลิลี่ถูกพบเหน็ครัง้สุดท้ายเมื่อวนัที ่17 เมษายน 2557 ระหว่างถูกควบคุมตวัโดยเจ้าหน้าทีอุ่ทยาน
แหง่ชาตแิกง่กระจาน   

 “คดนีี้สะทอ้นใหเ้หน็ความเสีย่งอย่างแทจ้รงิทีน่ักกจิกรรมและนักปกป้องสทิธมินุษยชนในประเทศไทย
ต้องเผชญิ ทัง้การถูกท ารา้ย ตกเป็นเหยื่อการบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย และการสงัหาร” นายนิโคลสั เบเคลงั 
ผูอ้ านวยการภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละแปซฟิิค แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล (รกัษาการ) กล่าว “คดี
นี้ชี้ใหเ้หน็ถงึความจ าเป็นทีถู่กเพกิเฉยมานาน โดยรฐับาลไทยต้องก าหนดใหก้ารบงัคบับุคคลใหสู้ญหายเป็น
ความผดิอาญาตามกฎหมายในประเทศ หากไม่ท าเช่นนัน้ ย่อมส่งผลใหข้าดกลไกทีเ่ป็นอสิระ เป็นกลาง และมี
ประสทิธภิาพนการทีจ่ะสอบสวนคดเีหล่านี้ ทัง้ยงัท าใหบ้รรยากาศการลอยนวลพน้ผดิเลวรา้ยลง” 

อนึ่ง ดีเอสไอระบุว่าชิ้นส่วนกระดูกที่ค้นพบมสีารพนัธุกรรมตรงกบัแม่ของบิลลี่ ซึ่งหมายถึงว่าเป็น
กระดกูทีม่าจากผูม้คีวามสมัพนัธท์างสายเลอืดกบัเธอ อยา่งไรกด็ ีดเีอสไอปฏเิสธทีจ่ะระบุชือ่ผูต้อ้งสงสยั และขอ
เวลาเพิม่เตมิในการสอบสวนคดนีี้และการตรวจสอบเศษชิน้สว่นทีค่น้พบต่อไป 
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ความเป็นมา 

ประเทศไทยเป็นประเทศภาคขีองกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
(International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) และอนุสญัญาต่อต้านการทรมานและ
การประตบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ี(Convention against Torture and 
other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment หรอื CAT) โดยความเป็นอสิระจากการถูก
บงัคบัใหส้ญูหายนัน้ไดร้บัการคุม้ครองโดยอนุสญัญาทัง้สองนี้ และเนื่องจากการบงัคบัใหส้ญูหายมกัจะกอ่ใหเ้กดิ
การละเมดิสทิธอิื่น ๆ เพิม่เติมเสมอ ได้แก่ สทิธิในชวีิต อสิระจากการถูกทรมาน และการประติบตัิหรอืการ
ลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ีสทิธใินเสรภีาพ และสทิธทิีจ่ะไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น
บุคคลตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นการละเมดิสทิธขิองสมาชกิในครอบครวัของผูสู้ญหายทีต่้องเผชญิกบั
ความทุกขท์รมานที่กระท าต่อเขาโดยเจตนาผ่านการท าใหพ้วกเขานัน้จ าต้องอยู่กบัความไม่แน่นอนด้วยไม่
ทราบชะตากรรมและถิน่ทีอ่ยูข่องบุคคลอนัเป็นทีร่กั 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยงัไดล้งนาม แต่ยงัมไิดใ้หส้ตัยาบนั ต่ออนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการ
คุม้ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบงัคบั ( International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance หรือ ICPPED) อนุสัญญาดังกล่าวได้ยืนยันถึงสิทธิอันเด็ดขาดที่
บุคคลจะไม่ถูกบงัคบัใหสู้ญหาย อกีทัง้ก าหนดใหร้ฐัมพีนัธกรณีในการสบืสวนสอบสวนกรณีการบงัคบัใหสู้ญ
หาย และก าหนดใหก้ารกระท าดงักล่าวเป็นความผดิทางอาญาและมบีทลงโทษทีเ่หมาะสมโดยตอ้งพจิารณาถงึ 
“ความรา้ยแรงอย่างมาก” ของการกระท าผดิ และใหม้กีารด าเนินการทีจ่ าเป็นใด ๆ เพื่อน าตวัผูก้ระท าผดิเขา้สู่
กระบวนการยตุธิรรม 

รฐับาลไดก้ล่าวว่าจะไมท่ าการภาคยานุวตัอินุสญัญาจนกว่าบทบญัญตัติ่าง ๆ ของอนุสญัญาจะถกูบรรจุ
ในกฎหมายภายในประเทศ อย่างไรกต็าม ความพยายามทีจ่ะผ่านร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย (‘ร่าง พ.ร.บ.’) กลบัหยุดชะงกัไปหลงัจากไม่ถูกหยบิยกขึ้นมา
พจิารณาโดยสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) ก่อนการเลอืกตัง้ในปีพ.ศ. 2562 ร่าง พ.ร.บ.ในปัจจุบนันัน้ยงัคง
อยูร่ะหว่างการพจิารณาของประธานรฐัสภา ทัง้นี้ ตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยสนธสิญัญา ในฐานะ
ผู้ลงนามใน ICPPED ประเทศไทยยงัคงมขีอ้ผูกพนัที่จะไม่ท าการอนัขดัต่อวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
สนธสิญัญาดงักล่าว 

ประเทศไทยมพีนัธกรณีระหว่างประเทศซึ่งผูกพนัใหต้้องท าการสบืสวนสอบสวนกรณีทีต่้องสงสยัว่า
เป็นการเสยีชวีติโดยมชิอบดว้ยกฎหมายและการบงัคบัใหส้ญูหายอย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ ละอยีดถีถ่ว้น 
อสิระ เป็นกลาง และโปรง่ใส 

จากบทบญัญตัขิอง ICPPED และพธิสีารมนินิโซต้าซึง่ถูกปรบัปรงุแกไ้ขในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 
โดยระบุถงึมาตรฐานระหว่างประเทศว่าดว้ยการสบืสวนสอบสวนกรณีทีต่อ้งสงสยัว่าเป็นการเสยีชวีติโดยมชิอบ
ดว้ยกฎหมายและการบงัคบัใหส้ญูหาย และไดม้กีารเปิดตวัพธิสีารดงักล่าวร่วมกบักระทรวงยุตธิรรม ประเทศ
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ไทย เมื่อพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดว่าการสบืสวนสอบสวน “ต้องพยายามระบุไม่เพยีงแต่ผู้กระท า
ความผดิโดยตรงเท่านัน้ แต่รวมถงึบุคคลอื่นๆ ทัง้หมดทีร่บัผดิชอบต่อการเสยีชวีตินัน้ ตวัอย่างเช่น เจา้หน้าที่
ในสายบงัคบับญัชาซึง่สมรูร้ว่มคดิกบัการเสยีชวีติดงักล่าว” (วรรค 26) 
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