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ประเทศไทย: การค้นพบชิ้ นส่วนร่างกายของ “บิ ลลี่” ควรนาไปสู่การดาเนิ นการอย่างจริ งจังเพื่อนาตัว
ผู้กระทาผิ ดมาลงโทษ
การแถลงว่าได้คน้ พบชิน้ ส่วนร่างกายของร่างกายของนายพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ นักเคลื่อนไหว
เพือ่ สิทธิชาวกะเหรีย่ ง ทาให้การเฝ้ ารอบนความไม่แน่นอนมาเป็ นเวลาหลายปี ของครอบครัวเขาจบลงด้วยความ
เศร้า ความคืบหน้ าเช่นนี้ควรนาไปสู่ การปรับเป้ าหมายความพยายามไปที่หาตัวผู้ท่อี ยู่เบื้องหลังการบังคับ
บุคคลให้สญ
ู หายอย่างชัดเจนเช่นนี้ และนาตัวผูน้ นั ้ มาสู่กระบวนการยุตธิ รรม คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากล
(International Commission of Jurists หรือ ICJ) และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
(Amnesty International)
กล่าวในวันนี้
ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงยุตธิ รรม แถลงว่าเจ้าหน้าที่
ได้พบชิ้นส่วนกระดูกซึ่งจากการตรวจสอบแล้วน่ าเชื่อว่าเป็ นของบิลลี่ โดยพบอยู่ในถังน้ ามันทีจ่ มน้ าบริเวณ
สะพานแขวนในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
“ดีเอสไอควรเพิม่ ความพยายามมากขึน้ เพื่อระบุตวั ผูท้ ก่ี ระทาการสังหารบิลลี่ และนาตัวพวกเขามาสู่
กระบวนการยุตธิ รรม” นายเฟรเดอริก รอว์สกี ผูอ้ านวยการภูมภิ าคเอเชีย ICJ กล่าว “ถ้าประเมินพยานหลักฐาน
และพบว่าบิลลีต่ กเป็ นเหยื่อของการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย ผูก้ ระทาความผิด รวมทัง้ ผู้ทม่ี หี น้าทีใ่ นการบังคับ
บัญชาบุคคลดังกล่าว ควรถูกดาเนินคดีในข้อหาทีเ่ หมาะสมและร้ายแรงโดยสอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศ
ไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ มิใช่การตัง้ ข้อหาตามความผิดอาญาทีเ่ บากว่า และไม่สะท้อนความร้ายแรง
ของความผิดทีเ่ กิดขึน้ ”
บิลลี่ถูกพบเห็นครัง้ สุดท้ายเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ระหว่างถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าทีอ่ ุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน
“คดีน้ีสะท้อนให้เห็นความเสีย่ งอย่างแท้จริงทีน่ ักกิจกรรมและนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ต้องเผชิญ ทัง้ การถูกทาร้าย ตกเป็ นเหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย และการสังหาร” นายนิโคลัส เบเคลัง
ผูอ้ านวยการภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
(รักษาการ) กล่าว “คดี
นี้ช้ใี ห้เห็นถึงความจาเป็ นทีถ่ ูกเพิกเฉยมานาน โดยรัฐบาลไทยต้องกาหนดให้การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็ น
ความผิดอาญาตามกฎหมายในประเทศ หากไม่ทาเช่นนัน้ ย่อมส่งผลให้ขาดกลไกทีเ่ ป็ นอิสระ เป็ นกลาง และมี
ประสิทธิภาพนการทีจ่ ะสอบสวนคดีเหล่านี้ ทัง้ ยังทาให้บรรยากาศการลอยนวลพ้นผิดเลวร้ายลง”
อนึ่ง ดีเอสไอระบุว่าชิ้นส่วนกระดูกที่ค้นพบมีสารพันธุกรรมตรงกับแม่ของบิลลี่ ซึ่งหมายถึงว่าเป็ น
กระดูกทีม่ าจากผูม้ คี วามสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเธอ อย่างไรก็ดี ดีเอสไอปฏิเสธทีจ่ ะระบุชอ่ื ผูต้ อ้ งสงสัย และขอ
เวลาเพิม่ เติมในการสอบสวนคดีน้ีและการตรวจสอบเศษชิน้ ส่วนทีค่ น้ พบต่อไป
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ความเป็ นมา
ประเทศไทยเป็ นประเทศภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) และอนุ ส ญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและ
การประติบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิ ์ศรี (Convention against Torture and
other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment หรือ CAT) โดยความเป็ นอิสระจากการถูก
บังคับให้สญ
ู หายนัน้ ได้รบั การคุม้ ครองโดยอนุสญ
ั ญาทัง้ สองนี้ และเนื่องจากการบังคับให้สญ
ู หายมักจะก่อให้เกิด
การละเมิดสิทธิอ่นื ๆ เพิม่ เติมเสมอ ได้แก่ สิทธิในชีวิต อิสระจากการถูกทรมาน และการประติบตั ิหรือการ
ลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ไร้มนุ ษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิ ์ศรี สิทธิในเสรีภาพ และสิทธิทจ่ี ะได้รบั การยอมรับว่าเป็ น
บุคคลตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังเป็ นการละเมิดสิทธิของสมาชิกในครอบครัวของผูส้ ูญหายทีต่ ้องเผชิญกับ
ความทุกข์ทรมานที่กระทาต่อเขาโดยเจตนาผ่านการทาให้พวกเขานัน้ จาต้องอยู่กบั ความไม่แน่ นอนด้วยไม่
ทราบชะตากรรมและถิน่ ทีอ่ ยูข่ องบุคคลอันเป็ นทีร่ กั
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ลงนาม แต่ยงั มิได้ให้สตั ยาบัน ต่ ออนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance หรือ ICPPED) อนุ ส ัญ ญาดัง กล่ า วได้ย ืน ยัน ถึง สิท ธิอ ัน เด็ด ขาดที่
บุคคลจะไม่ถูกบังคับให้สูญหาย อีกทัง้ กาหนดให้รฐั มีพนั ธกรณีในการสืบสวนสอบสวนกรณีการบังคับให้สูญ
หาย และกาหนดให้การกระทาดังกล่าวเป็ นความผิดทางอาญาและมีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมโดยต้องพิจารณาถึง
“ความร้ายแรงอย่างมาก” ของการกระทาผิด และให้มกี ารดาเนินการทีจ่ าเป็ นใด ๆ เพื่อนาตัวผูก้ ระทาผิดเข้าสู่
กระบวนการยุตธิ รรม
รัฐบาลได้กล่าวว่าจะไม่ทาการภาคยานุวตั อิ นุสญ
ั ญาจนกว่าบทบัญญัตติ ่าง ๆ ของอนุสญ
ั ญาจะถูกบรรจุ
ในกฎหมายภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ความพยายามทีจ่ ะผ่านร่างพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย (‘ร่าง พ.ร.บ.’) กลับหยุดชะงักไปหลังจากไม่ถูกหยิบยกขึ้นมา
พิจารณาโดยสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) ก่อนการเลือกตัง้ ในปี พ.ศ. 2562 ร่าง พ.ร.บ.ในปั จจุบนั นัน้ ยังคง
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของประธานรัฐสภา ทัง้ นี้ ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสญ
ั ญา ในฐานะ
ผู้ลงนามใน ICPPED ประเทศไทยยังคงมีขอ้ ผูกพันที่จะไม่ทาการอันขัดต่อวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
สนธิสญ
ั ญาดังกล่าว
ประเทศไทยมีพนั ธกรณีระหว่างประเทศซึ่งผูกพัน ให้ต้องทาการสืบสวนสอบสวนกรณีทต่ี ้องสงสัยว่า
เป็ นการเสียชีวติ โดยมิชอบด้วยกฎหมายและการบังคับให้สญ
ู หายอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ละอียดถีถ่ ว้ น
อิสระ เป็ นกลาง และโปร่งใส
จากบทบัญญัตขิ อง ICPPED และพิธสี ารมินนิโซต้าซึง่ ถูกปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
โดยระบุถงึ มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีทต่ี อ้ งสงสัยว่าเป็ นการเสียชีวติ โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายและการบังคับให้สญ
ู หาย และได้มกี ารเปิ ดตัวพิธสี ารดังกล่าวร่วมกับกระทรวงยุตธิ รรม ประเทศ
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ไทย เมื่อพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้กาหนดว่าการสืบสวนสอบสวน “ต้องพยายามระบุไม่เพียงแต่ผู้กระทา
ความผิดโดยตรงเท่านัน้ แต่รวมถึงบุคคลอื่นๆ ทัง้ หมดทีร่ บั ผิดชอบต่อการเสียชีวติ นัน้ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่
ในสายบังคับบัญชาซึง่ สมรูร้ ว่ มคิดกับการเสียชีวติ ดังกล่าว” (วรรค 26)
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