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ABSTRACT 

 
The right to life and body is a fundamental human right that the state has duty to 

support by providing factors and environment for its members to ensure that they will have 
opportunity to develop their health, character and wellbeing in dignity. At the same time, the state 
should have measures to protect such right, prosecute wrongdoers according to the process of 
judgment, and compensate victims who have been offended. In todayjs global society, abduction 
issue and corrective measures are being recognized as seen in the International Convention for the 
Protection of all Persons from Enforced Disappearance. Thailand recently signed in becoming               
a party of such convention, which represented the recognition on abduction issue that has been 
taking place in Thailand over a long period of time. One thing that Thailand should improve               
in order to participate as party to the convention is to amend the laws relating to abduction issue.        

In fact, an issue on the violation of right to life and body of suspects involving in drug 
cases was found in the country as a result of the governmentjs war on drug policy or problem 
solving process on the unrest situation in the three southern border provinces of Thailand where            
a number of people have been abducted or murdered, and no agency was able to prosecute the 
wrongdoers.   

Furthermore, it was also found that community leaders, environmentalists and human 
right activists had been murdered. In the case of the disappearance of human right lawyer, 
Somchai Neelapaijit, the case was brought into the process of judgment but it did not mean that 
remedy will be given or wrongdoer will be punished reasonably. This case had been widely 
discussed among several parties including international human right agencies with regard to the 
weakness of Thailandjs process of judgment because several government officers/administrative 
agencies that lacked professional ethics, and discriminated against race, economic and social 

DPU



q 

status and nationality were involved in the abduction. More importantly, part of the process of 
judgment still remained under political influence and interference that adhered to the compliance 
with politiciansj policies without taking legitimacy into consideration. This resulted in the lack of 
efficiency in Thailandjs system of checks and balances and consequently, the process of 
judgment.  
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1.1 ��	����	�����	��	����������	 

ก��������	
�����
����������������	
��������������ก��ก����� !�"#���ก����$����% 
&'����(������(��
����)�*��')�����(	�ก��������	��ก+
'��
����(��
����)�"#�����''�����$����% ,�          
'�กก�����!���ก��(��ก�' �ก-� (����กก�ก$��
���(��ก�!���).�- !�'/���!���ก+
'��ก����'�� 
0������*��
�����������������������ก��,�(/0	( ,�'�ก(�(��!���ก��1�0ก��'����                    
*��
�������� ��'23�ก���4/��5���'���*/!���
���&'��������������0���
0�ก��67�
������ 83��         
ก��ก�����!��ก���2��&!��������ก����'/!0���/�5/$������ ��������/�5/$���-���%��$������            
*��
�������� &'����(������/�5/	�ก��')�)�/0 ���).�- ,����''�����$������ �/�5/�)�(�&'�2�ก
��'�� �/�5/�)�(�&'�2�ก(��ก�' ��'$�� !�����.�	( 
����/�5/	�ก��&!����ก��!����/��!)���������
5��' �)ก�����/�5/	��)�/0,�����ก�������/�5/'��9���$���-���%���)���%')
����)�	�ก��������/'          
�/�5/!��ก���!���ก����������!����:((��,��/��,�!��'	
��'��/ก$������'&!�') �ก��-�;��
�������!�����$.�-���'�� ���/ก.�-,����'�������������')<�ก!/=<�)	�$6��!)��ก����%ก>0���')
'�0�ก���)�&!�*	�ก���ก�?�����'�����/�5/!��ก��� ���*��ก�����*/!'�� �90�'ก�����ก��
��0/5��',��!	����)����*���)�0ก�����
����$��ก����'/!1 ก��������	
�����
������������           
'/&!�����ก����'/!�-)���/�5/$������*���)�2�กก������������� ,0����2������ก����'/!�/�5/$������
*��')���'��'-��57ก������*��
�������� &'����(������������� ��0/ �-���� ,���'23���������A 
�)��ก/!���'
��!ก�� ��,�� ก��2�ก��ก��' ,����'&'������'���	����'��0/5��'$��ก�����ก��
��0/5��' �)�������ก�����'�����'���	�ก���4/��0/
����)�$���(��
����)�$����% 83�����)����'����:((��
������	�ก��!����&��83�����'�����$$�������'��� 

ก��������	
�����
������������&!��ก/!$3����ก�����<	� ก�)� (�ก������$��
�6��������ก)���ก��ก��
�������� !�2�ก������
��� !�&'��'���	( (Working group on 

                                                 
1  -��->�  ��$(��ก)��0/.  (2551, 5�����').  ก�����ก	��� !"��ก���!�"!��#�$�%���&���ก	����!'

�!�"!%�$��! ����(	�ก	�)'��*+	��+	��������,  (��ก������ก��ก����''�� ���ก�����)���'�/!�-���ก���4/���
ก�����ก����0/5��' ��!���'�����/�5/'��9���������)� 2). 
��� 35. 
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enforced or Involuntary Disappearances) 83��(�ก���������(���^ 2007 �)�&!����ก��������,��           
&!�,�!�	
��
>���� 0���,0�')ก��ก��0����6�������$3��	� �̂ �.<. 1980 ���� �6��������ก)���ก��             
ก��
��������&!����0���!)ก��
�������� !�2�ก������
��� !�&'��'���	( 	
�,ก���%��$�� 
,0�������<�)��ก)���$����-���!�0��&���'(����� 51,763 �!) 83��')�-)�� 2,702 �!) �)���'��2�)����
&!�	�������� 5 �^  !����
���)ก 41,257 �!)�����&'�')���'��!�(� ����
'!�����ก/!$3��	� 78 �����< 
83����'23������<&��!��� ก��������	
�����
���������������ก4$3���������������	�����
�����' ก������)� 2 83����������$��ก���ก���������<����'��  !� �!�7e f/0���7 (Adolf 
Hitler) 83��-����.��
��(�ก���������<���9�)� 1960 23� �<���9�)� 1980 	�.�'/.���0/���'�/ก� 
&!��ก/!ก��������	
�����
����������������,�� �-������������'�(�กก���ก����,��                 
�*!>(ก���
�� 
��(�ก�ก/!ก��������	
�
��������$3�������,-��
��,����,�� (3����*	
�
������0/&!�	
����'��	(0�����ก4ก��67!��ก��� !������6�ก��'ก���/�5/'��9���$���0/�
��'�/ก� ,��6�ก��'ก���/�5/'��9���$���
�������0/ &!�,�!�ก��0�� 0�0���
0�ก��67         
ก��������	
�����
�������� !�ก����)�ก����	
���ก�����<�)� �ก)���$��� 0�������-0��                  

�กก+
'���/�5/'��9���,�0����4/��0/0�'
�กก+
'�����������5��' 83����'23�ก��
������0���
0�ก��67!��ก���!������'����5��' ,0�ก����)�ก����!��ก���$���0��ก>&'���'��2�)�(�
��0/ก��������	
�����
��������&!� ��ก(�ก���������<�)��ก)���$���0����-/ก�i�0��ก����)�ก����
!��ก���,�� ������ก4����
0�ก��67ก��������	
�����
�����������&!��ก/!$3�������ก����$���,�
�-/�'$3��������A (�,-��$���&����.�'/.������)�ก�� ����)�	0� ,�����)�������7 ,'�	�����
��             
(�')�
0�ก��67!��ก���!�����,0�ก>����ก/!$3�������0��������������� ,����$�!ก��,ก�&$                    
�������!���ก+
'��,�ก������3�23��/�5/'��9��� 

	�ก�6)$�������<&���)�2���������
�3�����������<�)�������:�
�ก��������	
�
����
��������'������������,����$�!&��83��ก��,ก�&$�:�
�!��ก���,'�	����0�$��
0�����0/
���,'�,0���&���)�'���������ก����ก��'�/�5/'��9����������ก��(,�&'��ก��ก��0��
ก+
'�� ก�6)�
0�ก��67�)��ก/!$3��	���
�������'$�!,������ก���'���83��2������ก��
��������
$�������)� �$�����'ก/(ก��'���ก���'���(�����'�ก ���/���� �
0�ก��67 14 0���' 2516 
�
0�ก��67 6 0���' 2519 ,��
0�ก��67 -j9.��'/k 	��^ 2535 �
0�ก��67����
'!!��ก������
,��,0��ก/!ก��������	
�����
�������������/�� '/	���-)���
0�ก��67���'$�!,������ก���'���
���������)����	
��ก/!ก��������	
�����
�������� ก����)���,��� ����0���A $����%�� ����
ก���������'����-0/!	�����ก����/
�������<$�����ก��%'�0�) ��ก9/6 �/���0� �)����ก4���
')ก��
��������$������(�����'�ก83����!����ก��$��'�$��'��/5/ก��(ก����)�&!��6���7            
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	�ก��0/!0�'
������)����
�����	��^ 2546 (�23� 21 �'9��� 2551 ���<���7l&!����,(��
�
0�ก��6��
��0��&�$����	�����'�����/�� 1,007 ��� ,���������� 340 ��� ,�
�/� 666 ���
	�(������)����
�-�,��(����� 634 ��� ���&'�-� 373 ��� ��'23�ก���������'*��ก��ก������          
	�-����)� 3 (��
��!���,!�.��	0� ,��
0�ก��67ก��������	
�����
���������)������)���	($��
���������<,�����������&�������'�ก��� ก�6)ก��
��0��&�$������'��� �)�&-(/0� 
�������'��ก�/�5/'��9����)�����!)�ก)���ก��ก���ก�?���/�5/$��*��0��������	�ก��ก�����'            
&'����	� 3 (��
��!���,!�.��	0� �)����ก4���')�(��
����)�$����%')�����ก)���$���	��
0�ก��67
!��ก����������!�(� ,0�ก�����ก����0/5��'$��&��&'���'��2�)�(����*/!0��ก��'���
������           
&!�������
'���'������(�ก$��(��ก�!���$��ก+
'�� 83��������)�!,�$����>((�/�0���A �)��ก)���$���
*���$)��(�&!��/�����
7,���������!>��:�
�&��	�	����)� 4 ,����)� 5 0�'��!��0��&� 

�:�
�ก��������	
�����
�������� &'�&!������-)��ก����'/!0���/�5/'��9���            
$���-���%���������� ,0����2������ก��ก��	
��ก/!�:�
�	�ก��!����/��!)�������0/5��'0�'
�กก+
'�� 
������(�กก��ก�����!��ก�����������	
������'�ก')���'�ก)���-��ก��� ����ก����/
�������'���
$����%��0���A ,����'�ก)���-��ก��*���)�')�����(��/
�������'�����'�����(��
����)�*��������	��
ก+
'��
����(��
����)�"#�����''������)�')�����(�
���ก���������� 83��ก��	
��ก/!���'&'���(�/0	(
	�ก�����',ก��:�
�$���(��
����)�*���ก)���$��� &'����(�����ก���4/��50���
0�ก��67�
������ก�� 
�-/ก�i� 
���ก��0������0���
0�ก��67�
���������������� 
���ก��	
�$��'����������>(                
ก���/!�����$��'� ก���:!���'���*/!���0��ก��'0��0��� 
���,(��0��*���)�0���ก��$����>((�/��������
ก��
��0��&�	���
����ก������ก����
�������'$�!,��� 
���ก�������
0�*����������''�����
$�������<(3����	
�0����ก�m!$��'�&���������'�� !��ก���$���0��83�����,0����	
�&'���'��2
���ก��������,�!����/�ก�����ก����0/5��'&!������')����/�5/.�- &'���'��2���0��
*���ก)���$���	�ก��������	
�����
��������'�e?��� �9 &'���'��20/!0�'0��
�������23�
��0�ก��'$��*��2�ก������	
�
��������,�&'���'��2!����/�ก��	
�����*��
���������)�              
2�กก���
����')���'*/!��'��2�$��23�ก+
'��
���ก�����ก����0/5��'&!� ��'23�����*���)�&!����
���'��)�
��
���*ก����0���A (�กก��������	
�
��������&'�&!�������'����5��'
��� 
&'�&!����ก���!	����)��	!A �� 
�����(&!����,0�&'��
'���',��-)��-� 

�'����
0�ก��67ก��������	
�����
������������&!���)���'���,�� 
���&!��ก/!$3��
�����,-��
����ก'�' ก 83��2������ก����'/!�/�5/'��9��������
�ก
����/��	��:�
��!)��  
�����������ก����ก0��ก��,ก��:�
�!��ก���,'�,0��-)��,��ก��,ก�	
�(�����ก���ก/!!�����ก>0�' 
0��'�	��^ �.<. 1979 (3�&!��ก/!ก�����ก+�ก6n7�ก)���ก��ก�����'��������	
�-��(�กก��2�ก������

DPU



4 

 

	
�
��������	
�����ก+�ก6n7�i-�����
������'*/!���')�ก96�$��ก��������	
�����
��
������  !��'����	
��,
���
�������0/ (General Assembly) 	�'0/�)� 33/173 ������ s����              
*�����	
�
��������t (Disappeared Person) 83��&!���)�ก����	
��)��ก)���$���ก��ก��������	
�����
��
������&!�!����/�ก��0/!0�',����������������5��' 	
����'����-0��
�ก�/�5/'��9���           
�������0���	
��6�ก��'ก���/�5/'��9���,
���
�������0/ (Human Rights Committee) &!��$��23�
$��'�,�����!>��:�
�ก��������	
�����
�������� 0��'��6�ก��'ก���/�5/'��9���(3�&!�
(�!0����6��������ก)���ก��ก��
��������!��ก��� 	��^ �.<. 1980  !�'0/�)�  20 (XXXVI)                 
$���6�ก��'ก���/�5/'��9��� 83���6��������ก)���ก��ก��
��������!��ก������
����)�	�ก��
0/!0�'�2��ก��67 ก��	
����,������ก)���ก��ก�����'��������	
�-��(�กก��2�ก������	
�
��
������ -���'�������������������)�� 0��(���$��'��)��ก)���$��� ������
�$����>((�/� ก��-�;��

�ก�ก6n7	�ก�����'��������	
�-��(�กก��2�ก������	
�
�������� ���������������ก��             
ก��0/!0����
������%��,������)�&!����*ก����(�กก��������	
�����
��������                  
83���6�������ก>������
����)�������0>'���'��'��2,�0���������-�������
�3��ก&ก$��ก��
,ก��:�
�ก��������	
�����
��������  

*$��ก��,ก�&$�:�
�ก��������	
�����
�������� !�ก�����ก+�ก6n7�i-��$��
'0/$���'����	
��,
���
�������0/���� (3�&!�ก��	
��ก/!�4/������!���ก�����'����������ก��
	
�-��(�กก��2�ก������	
�
�������� (Declaration on Protection of All from Enforced Disappearance) 
83���'����	
��,
���
�������0/&!�')ก����'����4/���!��ก���	�'0/�)�  47/133 �'�������)�               
18 5�����' �.<. 1992 83���4/���!��ก���2�����ก��������	
�����
����������������
�ก96��i-��,��
�3��$��ก����'/!�/�5/'��9��� ,�2���������'*/!0�'ก+
'������!���
83����ก�����<(�&'��4/��0/ �����0 
����/���'	
�')ก��������	
�����
�������� �-�������ก��
�?��ก��,�$(�!�:�
�ก��������	
�����
�������� ,0�������!���'�0�ก��$���4/���!��ก���
&'�')*����������ก+
'��(3�������	
��ก/!ก��������	
�
�������������������� ,����������<
�������-/ก�i�
���'/&!�')ก�����$��'�0�ก��!��ก���'�	���-���,ก�&$�:�
�ก��������	
�����
��
������.��	������<$��0������(�/�(�� !����
0�!��ก���$���0��(3����	
��ก/!����������
����
�����< ���!���ก�����'����������ก��	
�-��(�กก��2�ก������	
�
�������� (International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) 83��2���������������)�')
�������	�ก������,�ก��*�ก!��	
���������>��)���!	������0/<��0�7$�����7ก���
�������0/
(�กก��������	���������)���>����������)ก'�'$��ก��,�!�	
��
>�����:�
�!��ก���0���ก��,ก�&$
�����(�/�(�� 83�� !��'����	
��,
���
�������0/��'�����������!��ก���	�'0/�)� 61/177            
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�'�������)� 20 5�����' �.<. 2006 83����������������!��ก�������
�3��	��:((��$��ก��,ก�&$�:�
�
ก��������	
�����
��������  !���������!��ก���&!�ก��
�!'�0�ก��0���A ���&�� &'����(�����
'�0�ก��	�!���ก���?��ก�� !�ก��
��''/	
������<	!�����0
���	
�')ก��������	
�����           

�������� ��'����ก��
��'&'�	
�')ก��ก�ก$������	��)��� 
���ก��	
���%��ก��%�������)��$��'�
����*��2�ก���	
������)��/��.�- ,��)�������ก��ก��
�!	
�ก��������	
�����
��������            
�������'*/!����83�����*	
������<�)��$������.��)�'��/ก0������ก���-/�'�0/' ,ก�&$ก+
'��
.��	�$�������<0� ��'����ก��ก��
�!'�0�ก����)����,ก���0/$������*���)�2�ก������	
�            

�������� 

!������ (3����	
��
>������������!��ก��� ������'���(�!��/�'0���)�������	�ก���)�(�����
,ก�&$�:�
�ก��������	
�����
���������)������:�
��)��ก/!������ก.�'/.������ ก ��'���������<
&���)����������:�
�ก��������	
�����
������������,����&'���(,ก�&$�:�
�!��ก���              
&!�������0>'����/�5/.�- &'����(�����$���0��	�ก�������'-���
�ก%�� ก��!����/�ก��
�������)����(�����&�������/���&'�0ก����.��	0��/�5/-	!A ,�ก��� �9*���)�')�����ก)���$���

���*���)�ก�����ก������
�3��	�$���0��$��ก��������	
�����
���������������&'��
'���'0��
ก��ก����� �-������������'�(�ก$��(��ก�!	�$��ก+
'������$�������<&�� �
>�&!�(�กก�6)
$��ก��
��0��&�$�� ����'��� �)�&-(/0� 83�������������!)ก��������	
�
���������!),�ก         
�)�ก�����ก����0/5��'���������'��2���0��*���)�ก��������'*/!'�e?��� �9&!� ,0�&'���'��2
�)�(�� �9&!�������
'���',����&'���'��2�)�(����	
��'�:�
�0���A 	�ก��
��0��&�$�� 
����'��� �)�&-(/0� �)�����&!� i������-�������ก��,ก�&$�:�
�ก��������	
�����
��
������ !���/�'�)�ก��-/(��6�,ก�&$ก+
'�������)����&'���'��2���*/!0��*��ก�����ก��������	
�
����
��������&!� 83������������ก����/�'0���)�!) ������(�ก*���$)��(�&!�<3ก9�'�0�ก��0���A               
	�����������
���������< l ������&�ก��ก��<3ก9��.�-�:�
�ก�����'
��	������<&�� !�
���)�! ��ก(�ก����(�&!��������23��.�-�:�
�'�0�ก��0���A 0�'ก+
'����
���������<          
�-������'�<3ก9�23�$��!) $����)� ���'�
'���' ,����'����&�&!�$��'�0�ก������A ���(����'�
����,�����	�ก��,ก�&$ก+
'��������'23�ก+
'������A �)��ก)���$��� �-�������ก���?��ก��'/	
�
�ก/!ก��������	
�����
�������� ,�����ก�����'��������*�� �����
���� 83������������

�ก���ก��	�ก���������'ก��	�����'&��	
����<(�กก��������	
�����
��������,��������
ก��,ก�&$�:�
�!��ก���&!�������0>'����/�5/.�- 
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1.2 �� .�������/���ก	�01ก#	 

1. �-���<3ก9��ก96� ���
0�  ���,�� ,�*ก����(�ก�:�
�ก��������	
�����                  

�������� �)�&!��ก/!$3��	���กA �����<��'���������<&�� 

2. �-���<3ก9�-�;��ก��,�,�����'�/! 	�ก��,ก�&$�:�
�ก��������	
�����
��������
0�'ก+
'����
���������< 

3. �-���<3ก9�23�'�0�ก��0���A $������������
���������<���!���ก�����'����������ก��
	
�-��(�กก��������	
�
�������� 

4. �-�������,��,�����	�ก��,ก�&$�:�
�ก��������	
�����
�������� �-�����������'
�����'�����
����ก�����ก����0/5��',�������� ��������-��������
�ก���ก��$��ก���������'ก��
	�����'&������������$ 
 
1.3 � !,	����ก	�01ก#	 

�:�
�ก��������	
�����
���������)�2������ก����'/!�/�5/'��9���$���-���%��
,������:�
������ก����ก0��ก��,ก�&$ ������(�กก�6)����')�(���
����)�$����%����*���ก)���$���
�ก
83��2�������:�
��)���ก����ก0��ก��,ก�&$ �����<&�����')ก����������ก+
'���-�������ก��
�?��ก��,��������'�:�
�ก�����'
�� �����-�������ก����!���	�%����)������<&��&!��$�����'
����.��)	�����������
���������<���!���ก�����'����������ก��	
�-��(�กก��2�ก������	
�

�������� ,��-�������ก��,�!�23����'0��
��ก23��:�
�
�����'
�� 
 

1.4  ����� ���ก	�01ก#	 

'���<3ก9�23��ก96� ���
0� ���,�� ,�*ก����(�ก�:�
�ก��������	
�����
��
������ ��'�����������	�ก�����'����,�ก��,ก�&$�:�
�!��ก��� 0���,0��!)0(��:((���� ,�
<3ก9�23�'�0�ก��0���A 	�����������
���������<���!���ก�����'����������ก��	
�-��(�ก
ก��
�������� ����'�0�ก��0���A 	�0��������< �-���	������,�����	�ก��,ก�&$ก+
'��.��	�
$�������<&��  
 
1.5  �!"�'�	��!�ก	�01ก#	 

����ก��<3ก9��/(����/���ก�������
�ก���ก��ก��ก��<3ก9�,��ก>������'$��'�(�ก
��ก��������/������/ก�7�)� �ก)���$��� ���/���������' ������ ����'.�9670���A 
������ 
�/����/-�57 �������2��ก��67 0����ก+
'�� �4/��� �������� '0/,���ก���0���A $��
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�
�������0/ ��'����0��������!)0���A �)��ก)���$��� ����.�9�&��,�.�9�0��������<  !�(����'�
<3ก9��/�����
7,���)����)��0�'����!>�0���A �)�&!�ก��
�!&�� 
 
1.6  ���)�$�/����	'�(	*�6'+��� 

1. &!�����23� ���
0�$���:�
�ก��������	
�����
�������� �-����)�(�&!�,ก�&$�:�
� 
�����2�ก0���,��
'���' 

2. ���	
�&!�����,��$��	(23�'�0�ก�����ก+
'���)��ก)���$���ก��ก��������	
�����
��
������ �-����)�(�&!����'�����,�����	�ก��,ก�&$ก+
'��.��	�$��&�� ���(�����ก��,ก�&$
�:�
�ก��������	
�����
��������&!�������0>'����/�5/.�- 

3. ���	
�*���)��ก)���$���ก��ก��������	��ก+
'�� ����"#���ก���� 0����( �
�� 
����(��-��ก���
$����%*��')�����(����A &!�0��
��ก23��:�
�$��ก+
'�� ก+�ก6n7 $�������<&���)��ก)���$���ก��
ก��������	
�����
��������  

4. ����ก�������
��,���)����*���)�&!����*ก����(�กก��������	
�����
��������           
���/���� �������� ��0/ *��	ก��/!
���*���)��ก)���$���ก�������)�2�กก�����!��ก��� 

5. ���	
��ก/!��� ���7,ก�*���)���	(�)�(�<3ก9��:�
�!��ก���&'����(�������ก<3ก9� ��กก+
'�� 
0�!(�
�����������A �)��ก)���$���&!�<3ก9�23��:�
�!��ก���0��&� 
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��	
���	 �����	���� �������	���ก	� ������	 ! 
 

����ก�ก���	
��ก������������������������� ����ก������� !"���#$����%�&�
��#�ก���'��"������'��#()��  *+)�����ก�������$���กก��
����#$� ��ก�"�,�������ก�� �,�-+�
ก�������$��#$����%�&�#().��(!�,!���/�0 ���ก�����!�,!� ก�������������������������
0 ����()��'���ก���(���"���ก�������ก��0�"�(���"'������ก�����12!���&���/�����ก���&��3���.
��"���ก����� *+)�#3�����.������#()��4���()��'���ก������1!"�ก5�������ก���������)�#()0�"�(�"� '��
����ก��ก��#3���&��ก���#()��,����61 

ก��������������������� (Enforce Disappearance) 
����������������/)��#() 
��.�ก� 
+��0 ������/)����.�กก������-�)�#()���" ��/�ก�����()��&/)�����ก��
������F��#()�������� 
#3������!�1()������/��1/)��G��0�"��.!� !"�ก����� ��ก�"�,0 � ��/���.�ก� 
+����/)��.�ก����
 ��ก�"�,�������!���!���/�H��$���&�!� #3����-+�'ก"ก�����/�!���0����"�-��#()�/)� I �0�"�( 
F��� #�� ��ก.�ก�(�'��,ก������������.�ก� 
+��.�กH����������/�ก��
� ก��#����,�$ *+)�#3����
���&�&�1���/)��!���'!ก'�ก#��������,'��0�"��.1�.�ก��0 ��(ก!"�0� I �ก��( ��ก�"�,

���!��.��(��!�ก��#��ก5����!"��J #()���������1/)�
.� �K��� ��ก�"�, �&"� ก�����-��#()

������F��-�ก�������������������I �L�� ก��,�ก��!� !��!�,F��-�ก��������������
�����I ��.������#()GM���/�,����,���/���",����� #()�ก()�,
��� '��ก��,�ก��!"��J  
��ก��&",����/�F��#()0 ���F�ก��#.�กก���������� I ��N1��ก��(#()�ก� .�กก��
� ก��             
#����,�$'���,�-+�ก��(H��1��!�#��$���&�!� *+)�.��(ก��&",����/�#�����%�$����
����
�ก()�,
��� �,� �&"��,��&",����/�.�ก ���ก���ก��ก�&� ���,"������#L ��/�.�ก��1��$	
�H�ก�&� '����(��,,�� /��' ����,"������#L '���H�ก�&� ��/��H���(��,,�� /��' �
��         
'!"������#L ��"��0�กO!�� ก���������������������
�����������.�ก� 
+��0 ���/)��.�ก
ก��ก"���&��ก��� *+)�����ก��ก��#3���������������� �&"�-�ก�"��,� -�ก��ก1�!�, -�กก�ก
�� 
-�ก#3�������"�����'����/�-�ก��P�!ก��� ����!��*+)���ก��(�(�ก��,�ก����!�$���.�!����
�����

                                                           

1  Niall Mac Dermot.  (2001).  the Secretary General of the International commission of Jurists.  
pp. 62-63. 
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�,��&",����/���ก��!� !��'����"��!�,F��-�ก��������������������/�,����,�'��
�3�!�,F��ก��#3��,��F� ����I#%�,�-+�& �&���(�,�� ���'ก"F��#()0 ���F�ก��#.�กก���������
���������������� 0�","�.�����!�,F��-�ก���������/�F���ก��&� #()0 ���F�ก��#กO!�� 

ก��#()����-�ก������������������� -/�����ก������� !"����ก��#$����%�&�
���,"������#L���������# *+)��,����ก������� !"����ก��#$����%�&��
��0,� �,�ก������
���ก��I ��N1����#$���&(,�!'�����(H�1 ��#$�#().�0�"-�ก#���� ��#$�#().�0�"-�ก.�ก�����
�� 
!���3��H��. '����#$�#().� (��ก��1�.����� (��"������$��� �����/)����.�กก����ก1�!�,��/�
.�ก��!�, ก��.3���ก ก�ก
����/�.3�ก� ���(H�1I ���&� �,�ก5���� ��ก.�ก�(�'��,�����.�,�-+�
ก��#3������"��ก�� #���� '��ก��P�!ก���� ��"��0�กO!����ก%��1��L%#()#3��������-�ก����
��������������� (Enforce Disappearance) �/�ก��#()F��-�ก�������0�"0 ���ก����������I �
ก5���� ��/�0�"0 ���ก����������!��ก5������"��1��1(�� *+)��ก()��
���ก��I���
����4 ��/�
�ก()�,
���ก�ก��ก��#3�
���.������#()��40�","�#��!����/�#������ �,�-+�ก������,����������/�
�1�ก�N�I ���4 #3����ก��,�ก����!�$�������0���"����ก�3��ก ��/���.0�"��.1+)�1�
ก��,�ก����!�$���0 � .�กก�����,���,��ก��
� 
,����/�
� 0��*+)�
�����'���,���",��/�#() (
1�.�ก�.������#()��4 

 �,���!� ��ก�"�,
���!��.+���O�0 �,"�ก��#()����-�ก�����������������������
�����-����#()�
���.0 �������ก��( #���#()0�"�ก()�,
���ก����ก��#$����%�&� �&"� ก����������
��/)��.�กH��$���&�!���/�#()�ก()�,
���ก����กก5�������%�$������,"������#L �&"� ก��-�ก�������
.�กก��
� ก��#����,�$ ����!�� ��/�'��ก��#�)�ก��(ก���������������������#()�ก()�,
���ก�
���ก��#$����%�&�กO�����.'"�0 �,"� ����ก������������/)��.�กก��ก"���&��ก�������#
��/�����ก������������/)��.�กก��-�ก��������������� *+)�ก��(ก��-�ก�������                    
������������ .��ก()�,
���ก���������,"� �,�ก����������I �!��  ������ ก��L+ก%�-+�               
�3�.3�ก� �,��
��ก�� ������������������� .+�������/)��.3�������)��3� �'�ก��ก��L+ก%�-+�
��������,"� �,�ก���������� '���1/)��
���.-+�'�,�,���� '��1�]��ก��
��ก����������
����#�ก��.�กก��-�ก���������������0 ���"��-"��'#� 

#����(�  ��/)��.�กH�%�0#����� ���0�"�(ก���&�-����3���"������#��ก���3�����3�,"�            
�ก�����������������6 (Forced or Enforced Disappearance) .+����ก�ก����(�ก
��ก��
ก��#3�����ก%���(���"������ก���� �&"� ก���&�ก3������������������� ก����������I �
-�ก���� ก��������������� ��/�ก��������� .+���.#3�����ก� �,������0 ���� '!"��ก0 �
1�.����-+��3�.3�ก� �,�� ��.�0 �ก�"�,-+�!"�0�I �����(� '��, กO�����-�
���.-+�-����3�             
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#()'!ก!"��ก�� ��ก�"�,
���!��0 ���"��������กH�1 ��"��0�กO!�� F���
(��.�
��&��3�,"� �ก���������
��������6 '#�-���!"��J ���"����� '����ก������!ก���&�-����3���"������#��ก���3����
ก����������������� !����������,"� �,�ก����������,"���"��0� กO
��&�-����3� ��ก�"�,
# '#�-����3�#()0 ��&��(�!"�0� 

 
2.1  �7	87	ก9���	����:ก�� ����� �ก	��9��9�;��������	 �	��<! ��=� �ก	������	 ! 

 2.1.1  �3�.3�ก� �,��
�� �ก�����������������6 ��/� �ก���������6 
��!���'!"ก��������������������� ���)��������� O�
��ก������� ��#$����%�&�

��#�����,"������#L����!���� 0 ��(�,��1�����#().�����!����ก���������������������
�����,��F� #��ก5�������� �1/)����ก5���������-.� ก��'ก�0
�K���'��������������         
.�กก��-�ก��������������� .+�.3�������)�#()!����(ก������3�.3�ก� �,��
��ก���������              
�������� �3����ก��1�.����
��
!
��ก��ก��#3� ��ก�"�,I ����-/�,"�����ก��ก��#3�
�,��F� #������  �����ก�����ก�������N��������#()�����
������&�!�  ���(� 

1)  �ก�����������������6 (Enforced Disappearance) !��������,"� �,�               
ก���������� 

�������H#
��������,"� �,�ก����������������� (Declaration on the 
Protection of All Persons from Enforced Disappearance) *+)�0 ��(ก�������I ����&&����"'�"�
�����&�&�!� I ��!�#() 47/133 ��,��#() 18 $��,��� �.L. 1992 I �0 ����-+�ก������������
�����,"� �/� �ก��#()����-�ก.�ก�� -�ก���
�� -�ก��ก1� ��/�-�ก.3�ก� ���(H�1�����ก���/)� I �
�.������#().�ก��",����!"��J '���� �!"��J 
����4�� ��/�I ����������/�����*+)�#3�ก��'#� 
��/�0 ���ก���������0�","�I �#��!����/�#������ ��/�0 ����,�������� ��/�ก�������
.�ก��4�� !�� �,�ก�������$0�"�����g �F�&�!�ก�����/��-��#()���"
������ ��ก�"�, ��/�
�����$0�"�����-+�ก��.3�ก� ���(H�1
���������� I �#()���� ��ก�"�,0 ����,����������                
!��ก5����6 

2)  �ก�����������������6 (Forced Disappearance) !����������'�"�#,(� 
�����ก�,"� �,�ก��������������������� 

��
�� 2 
����������'�"�#,(������ก�,"� �,�ก��������������������� (Inter-
American Convention on Forced Disappearance of Persons) *+)�0 ��(ก�������I ����&&����"
'�"����	ก�����"�����#L��#,(������ก� (General Assembly of the Organization of American 
States) ��,��#() 9 ��-����� �.L. 1994 I �0 ����-+�ก�����������������,"� �/� �ก��ก��#3�#()
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.3�ก� ����H�1
������ 0�","���� (�,��/������� '��0�","���#��� กO!�� *+)�����ก��ก��#3�F� 
I ��.������#()
����4 ��/�I �������/�ก��"�������/�ก��"�����*+)�0 ������3���.                    
ก��������� ��/�ก�������O������..�ก��4 !�� �,�ก�����L.�ก*+)�
����� ��/�ก�������$0�"�����
-+�ก��.3�ก� ����H�1 ��/�0�"���
������ก()�,ก��-��#()���"
������ ��ก�"�, #3������������                
0�"�����-�
��-+�ก����(�,����/�ก��,�ก������,����������!��ก5����6 

3)  �ก���������������������6 (Enforced Disappearance of Persons) !��$������
L���������,"������#L 

��
� �  7 (2) I 
 ��$ ��� ���L � � �� �� ���," � � ��� �# L (Rome Statute of the 
International Criminal Court) *+)�0 ��(ก�������I �#()���&��#��ก��#�!�1/)�ก��.� !���L������
���,"������#L � ก���I�� ����#L��!��( I ��!�#() 183/9 ��,��#() 17 ก�ก5��� �.L. 1998 '��          
�(F������&���,��#() 1 ก�ก5��� �.L. 2002 I �0 ����-+�ก���������������������,"� �/� 
�ก��.�ก�� ���
�� ��/�ก����ก1�!�,���� I ���/� �,�ก�������3���. ก��������� ��/�        
ก����� ��O������.
����4��/�
�����	ก��#��ก����/�� !�� �,�ก�������$0�"�����-+�ก��                 
.3�ก� ����H�1 ��/�0�"���
������ก()�,ก�&�!�ก�����/��-��#()���"
���������"����� I ��(�.!��
#().�ก���������"��������1��.�กก����������!��ก5�������������,����,���6 

4)  �ก�����������������6 !���!�
��#()���&�����&&�'�"��H���I�� 
#()���&�����&&�'�"��H���I�� (Parliamentary Assembly of Council of Europe) 0 ��(

�!�#() 1463 (2005) �1/)�������ก����������������� (Enforced Disappearance) #()�ก� 
+��,"� 
����ก������� !"���#$����%�&�'��"��#3�������%�$��� I ��N1��#()�ก� 
+����H���H����I�� 
�&"� ����$�����4�&&��(�������#L����*(� ����#L������ '������#L0*���� I ����,"�  
�ก�����������������6 �,�-+�ก��.3�ก� ���(H�1 ก�������$0�"�����-+�ก��.3�ก� ���(H�1 ��/�
�ก�g &�!�ก���'���-��#()���"
������F���������� '��#3�������� ��ก�"�,0�"0 ����,��
��������!��ก5���� ��ก.�ก�(�'��, I ��!� ��ก�"�,���&&�'�"��H���I�����0 ����
������'��
�3����ก������3�.3�ก� �,������������,"� �,�ก����������#()�"����.,"� �3�.3�ก� �,��
��
ก����������������� �,��������-+�ก��ก��#3��,��F� I �!�,!�#()0�"�&"��4 �,�               
(Non-State Actors) �&"� ก��"�!� ��,�$F� ก5���� (Paramilitary Groups) ก��"��"������� (Death 
Squads) ก��"�ก� (Rebel Fighters) ��/�ก��"����	ก���&��ก��� (Organised Criminal Groups) 
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5) �ก�����������������6 (Enforced Disappearance) !����������,"� �,�ก�����
����� 

��
�� 2 
����������,"� �,�ก���������� (International Convention for the 
Protection of All Persons From Enforced Disappearance) *+)�0 ��(ก�������I ����&&����"'�"�
�����&�&�!� I ��!�#()  61/177 ��,��#() 20 $��,��� �.L. 2006 I �0 ����-+�ก���������              
��������,"� �/� �ก��.�ก�� ก�����
�� ก����ก1� ��/����'�/)�� 
��ก��.3�ก� ���(H�1 *+)�
����ก��ก��#3�I ��.������#()
����4 ��/�I �������/�ก��"�����*+)�ก��#3�ก��I �0 ���               
���3���. ก��������� ��/�ก�������O������..�ก��4 !�� �,�ก�������$0�"�����-+�ก��.3�ก� 
���(H�1��/� �,�ก���g ��&�!�ก�����/��-��#()���"
������F���������� #3�������� ��ก�"�,
0�"0 ����,����������!��ก5����6 

#����(� �3�.3�ก� �,�� ��ก�"�,
���!�� 0 �1�.���� I ����#3����1�.����#����!�
��
�"����������,"� �,�ก���������� (Intersessional Open-ended Working Group to elaborate a 
draft legally binding normative instrument for the protection of all persons from enforced 
disappearance) I ������-'"����	���ก�
��ก�������������������ก���� 4 ���ก�� 
 ���(� 

1)  ก��.3�ก� ���(H�1 (I �ก��.�ก�� ���
�� ��ก1� ��/�,�$(ก���/)�� ) 
2)  ก��#3�I ��.������#()
����4 ��/�I ��,��������
����4 
3)  I ������$0�"�����ก��.3�ก� ���(H�1 ��/��g ��
�����
������  
4)  #3��������0�"0 ����,����������!��ก5���� 
 ��.���O�0 �,"� ���	���ก�#��� 4 .��(��ก%���������+�ก����	���ก�
��                 

ก�����������������!���3�.3�ก� �,��
��������,"� �,�ก���������� ��"��0�กO!��          
��ก���/�.�กก��������()���3�'��
���,���1/)����&� �.�'�����������)�
+��'��, ���� O�#()
-ก�-(�������,"�����#3���� ���ก���ก�"�� ��ก�"�,���� �( 3 ���� O�#()�,�����,�����. �/� 

1)  ���� O��ก()�,ก� �ก�����������������I �!�,!�#()0�"�&"��46 *+)��(!�,'#�.�ก
��������#L0 ��������'#�ก���� O��(�0,����3�.3�ก� �,�� �,� �1/)���������,����F� &�
+��
1/��4��
����4 I �1�.����.�ก����J ก��(#()�ก� 
+��.��� '���� �����ก��3�.3�ก� �,��!��
$������L���������,"������#L#()�������-+�ก��(�(� �,� ��"��0�กO!�����$�����#3����
1�.��������!�
���"����������,"� �,�ก���������� (Mr. Bernard Kessedjian) 0 �����,����O�,"� 
��4�,��(��!�ก��#()���/��ก���3����.� ก��ก��,��F� ����4�����������������#()ก��#3�I �
���	ก� ก��"����� ��/�����$��� �*+)�0�"���"H���!�ก���,���
����4���"'��, I �0�".3�!���
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1�.����-+��,����F� &�1/��4��
����4��ก������������#$����%�&� '����������(ก�����-+�
1��$ก��(
����4�ก()�,ก�ก�����������������I �!�,!�#()0�"�&"��40,�!"����ก *+)�
�������(�
0 ���ก���������I ���(��
�����ก .+�0 ��(ก��ก3��� ���� O��(�0,���
�� 3 
����������,"� �,�
ก����������,"� ���4H��('!"����4.�!���.� ����(��!�ก��#()������� ��ก���/�,����,�
ก��ก��#3�#()0 �����3�.3�ก� �,��0,���
�� 2 *+)�ก��#3�I �������/�ก��"�����I ����L.�ก
�3���. ก��������� ��/�ก����� ��O������..�ก��4'���3�!�,F��#()!�����F� �� 3������ (!��
ก��,�ก����!�$���6 

2)  ���� O��ก()�,ก����	���ก�#() 4) #(),"� �#3��������0�"0 ����,����������!��
ก5����6 *+)��������� O���ก��!(�,��,"� -/��������	���ก���+)�
��ก����������������� 
��/�����F�
��ก����������������� I ����$�����#3����1�.����#����!�
��               
�"����������,"� �,�ก����� �����0 �'���3�������� O��(�����#����/�ก�3����GM����!�����!�

����4H��('!"������#L,"� .�-/�������� O��(��������	���ก���+)�
��ก������������
�������/�0�" '����4H��('!"������#L�(��#$�#().�&(�'.�ก��!(�,������ O��(�0,�0 ���
��            
�����!���� *+)�.�ก���� O���ก��!(�,��#()0�"��.����0 � ���(� .+��(ก��ก�"�,ก��,"� �ก��#3����
����0�"0 ����,����������!��ก5����6 �������	���ก�#()�����+)�
��ก�������������
���������#"�����0�"�&"���	���ก�#() 4) 

3)  ���� O��ก()�,ก� ��.!����ก�����������������6 *+)��ก()�,
���ก����	���ก�
�3�����,��F� #������ ��ก������!��,��F� ����4���������������������
��'!"��
����#L I ����� O��(����$�����#3����1�.����#����!�
���"����������,"� �,�ก�����
�����0 �&(�,"� 0�".3�����!�������1�)��!��,"������.!����ก��ก��#3���/)��.�ก����#()�
���.-+��.!��
0 �I �������.�ก�3�.3�ก� �,�����"'��, '!"�����#+ก0,�,"�0�"�(��ก5���������  ก3��� ���
ก���������������������I ����L.�ก�.!�������,��F� �,��#()��#+ก�(��������&�ก�
�� 4 

����������,"� �,�ก���������� *+)�ก3��� 1��$ก��(
����4H��(��ก������!��,��F� 4��      
�&�������������������� ��������,��F� !��ก5��������H��������#L �,� 
 2.1.2  �,��'!ก!"��'�����	���ก��3����
���3�.3�ก� �,���ก()�,ก� �ก���������               
��������6 

I �0�"�3��+�-+��N1��-����3�#()'!ก!"��ก�����,"���3�.3�ก� �,��!"��J  ��#()ก�"�,��

���!�� *+)�'��.�'!ก!"��ก�����'!"กO�(�����3����#()�������+�ก�������",����" I �
������ก!
��
F�� �&() �,&��1� �L%�����
�������&�&�!�  (Mr. Manfred Nowak) #()#3 ���� �#() !�,.��
ก��,�ก��������������.�กก��-�ก��������������� ��ก��
��ก5��������'��          
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��#$����%�&����,"������#L&",��| �.L. 2001 0 �������	���ก��������+�ก���3����ก������
�������������������,"� �,�ก���������� '����������'�"�#,(�����ก�,"� �,�ก������
��������������� *+)���.�3����&�1�.����-+����	���ก�#()�������+�ก��
��$������L��
�������,"������#L '����������,"� �,�ก����������0 � �,� I ����	���ก�#()�������+�
ก�������( ���(� 

1)  ก��.3�ก� ���(H�1
������F���������� 
2)  ก���(�",��",�
���.������#()
����4 I �ก��������������"������ 
3)  ก�������$0�"�����-+�ก�����
�� '��0�"��g �F�&�!�ก���'���-��#()���"
������

F���������� 
#����(� ���	���ก��",�#()�(�,��'!ก!"��ก����"�����������3���� �/� �ก��#3��������

F����������0�"0 ����,����������!��ก5����6 *+)��(�,��'!ก!"��ก����/)����ก.�ก�,��             
��"�����
��ก������3�.3�ก� �,�������3���� �/� ก����"�����,����������!�����ก��#$����%�&�
'��ก����"�1�.����-+��,��F� #������ I �������,"� �,�ก����������'����������,"� �,�
ก���������� #()��"�����,����������!�����ก��#$����%�&� 0 �ก3��� ���	���ก��",��(�             
0,���"��ก,���,"� #3��������F����������0�"0 ����,����������!��ก5���� �1/)�����������-+�
����ก��('������ก��#�),0� I ���������'�"�#,(������ก�,"� �,�ก�������������F�����
�����0 �ก3��� 0,��������+�ก�� '!".���������/)��ก��0�"0 ���ก����(�,��'��0�"��.�
��-+�
ก��,�ก����!�$���0 � ��������K���#()�ก� 
+��.�����#������!� �",���$������L������
���,"������#L���� .�ก3��� ���	���ก��",��(�0,� ���&"����	���ก�
���,��F� #������
I �#�),0� *+)�.��ก()�,
���ก��.!��'�������,�� �/� !����(�.!����ก��#3��������F����������
0�"0 ����,����������!��ก5���� '��ก��0�"0 ����,����������!��ก5����!������ก�����
�����,����,���!� !"�ก�� #3�������	���ก��",��(�!��$������L���������,"������#L               
 �.�.3�ก� '�ก,"�!��!��������,"������#LN��/)�
���!��  �,��.!��'�������,��
��ก��#3�
�������F����������0�"0 ����,����������!��ก5���� 

��ก.�ก�(�'��, ���	���ก�
���3�.� �,��#()���ก���$������L���������,"��
����#L'!"0�"���ก����3�.3�ก� �,��
��!��������,"������#L�/)�
���!�� �/� ก��ก��#3�
�,��F� I �!�,!�#()0�"�&"��4 *+)���$������L���������,"������#L0 �����!�0,�����������
-+�!�,!�#()0�"�&"��4 �,� '!".3�ก� �N1��ก��ก��#3�
�����	ก��#��ก����/���#"����� '��
���	���ก���ก��ก��#3��,��F� ��"��ก,���
,��'�������� (Widespread and systematic) *+)�
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�������	���ก��N1��
����&��ก���!"����%�&�!� (Crime against Humanity) �������4��
�,��F� ���ก
��ก����������������������!��
�� 7 
��$������L���������,"������#L 

 �,���!� ��ก�"�,
���!�� .+�1�.����0 �,"��3�.3�ก� �,��
��ก���������������������
!��$������L���������,"������#L���� .3�ก� '�ก,"���������,"� �,�ก����������             
��/)�1�.����-+����	���ก�
��ก��ก��#3��,��F�  ��/)��.�ก!����3��+�-+����กก��
��
���	���ก��,��F� #������I �#�),0� �,� '�����",�
��ก��ก��#3��,��F� I �!�,!�               
#()0�"�&"��4���� ��$������#��� 2 N�0 �����!�0,���"���(���#()'!ก!"��ก����ก0� I �!��$������
L���������,"������#L���� ก3��� ���ก��ก��#3�
��!�,!�#()0�"�&"��4�N1�����	ก��#��ก����/�� 
-/������,��F� !��$������L���������,"������#L �,���ก�����	���ก��,��F�  '!"         
ก��ก��#3�
��!�,!�#()0�"�&"��4#����� !����������,"� �,�ก�������������� 0�"�N1�����	ก��
#��ก����/�� '!"�,�-+����	ก�� ก��"����� ��/�����$��� � ���-/������,��F� !��ก5����
H����
����4#().�0 �ก3��� 
+�� !��1��$ก��(��
�� 3 
����������,"� �,�ก���������� 
 
2.2 �����	����;�ก	�>?�>�	����	ก	� ������	 ! 

��#$���&(,�! '���"��ก��������#$����%�&�
���1/��4��#()��4�(����#()���"������  �,�ก��
������� ����K..��'����)�', ����������&�ก
�������0 ��(I�ก��#����� �����
H�1������ 
����กH�1 '��&(,�!�,���������"��"���(L�ก �~L�(  
��� (�,ก����4กO!����(��!�ก��#()0 �F�                     
��ก���ก��������������#$� ��ก�"�, �3�F��ก��#3��,��F� ����I#%!��ก��,�ก����!�$��� '��
& �&���(�,��F��#()!ก�������/)�
��ก������� ��"��������� 

����4$������'�"���&����.�ก�0#� 1.L. 2550 �",�#() 3 ,"� �,���#$�'�����(H�1
��
���� ��!�� 32 ���,"� ������"������#$�'�����(H�1��&(,�!'���"��ก�� ก������� #����ก��� 
��/�ก����I#% �,�,�$(ก��I� ������/�0�����%�$���.�ก��#3���0 � '!"ก���I#%!���3�1�1�ก%�

��L�� ��/�!��#()ก5��������!�0�"-/�,"�����ก����I#% �,�,�$(I� ���� ��/�0�����%�$��� 
!��,����(� 

ก��.�'��ก�����
������ .�ก��#3���0 � �,��'!"�(�3���)���/�����L����/��(��!�         
��"���/)�!��#()ก5��������!� 

��ก��(#()�(ก��ก��#3�*+)�ก��#!"���#$����(H�1!��,�����+)� F����(���� 1��ก���
���ก�� ��/������/)�� �1/)����I�&�	
��F����(���� �(��#$�����!"�L���1/)������)�������/��1�ก-��
ก��ก��#3��&"����� �,�#���.�ก3��� ,�$(!�����,���/�ก����(�,���1/)��,����(����#()�ก� 
+�� �,�         
กO0 �6 
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.�ก#����!� ��ก�"�,#3������O�0 �,"���4$����������0 ��(ก��,����#$�
���1/��4��
��
�������0,� �&"�ก�� '!"��"��0�กO!��ก��(�(�������ก�,"��(�K���#()ก�������&�ก5����                    
,"�.�����������#$� ��ก�"�,0 �.�����/�0�" '��.��(ก���������1�]��ก5�����1/)�����ก� ก��
����������#$�
��F��!�����#()��ก0 ���ก��ก��#!"���#$���&(,�!'���"��ก����"���(�����#$�H�1 
I ��N1����"����)���ก��(#()�ก()�,ก�ก�������&�ก5����1��L% ��/����-��ก���	1��L% ��1/��#()
���ก��L+ก �-��ก���	N�ก�N����1/��#().���,�  3 &��' �H���!� '��ก�������&�ก5�����ก()�,ก�
����1!�  �&"� ��#$�#().�0 ���ก������������/)��ก��.�ก�� ���
�� ��� ��#$�#().�0 ���ก��                
��"��&�),���, ��#$�#().�1'����+ก%�#����,�� '����#$�#().�0 ���ก����()����(��!�����,�               
ก���ก��������������#$���&(,�! '���"��ก��
������.�กก��-�ก����� I ��.������#()
����4#()�(�
�"������-+� �ก������������#$�
��F��#()��4!���ก��!�,6 F��#()��4!���ก��!�,����-+� F��#()!��������,"�
.��ก()�,
���ก�ก��ก��#3�F� I ��N1�����,��F� #()�ก()�,ก��,����)���
����4'������� ��/�           
#()��4-/������I����3������ก��������� �&"� ����1!�   

F��#()��4!���ก��!�,�����,���,�-+� ����#()��.�(
������ก()�,ก�ก��ก��#3��,��F�  

������/)�#()#()�ก()�,
���ก�ก��ก��#3��,��F�  ��/��(�,���3����#().�#3����ก��#3����
���.������#()
��40 ����,����"����� ก"��#()�����"�����.�����F��-�ก.�'���,���!�,��4���F��!�������/�.3����
��� (���� .�0�"0 �����#$�'��ก������������4���F��-�ก.���4���F��!�������/�.3����                 
'!"����#()!ก�������/)���/���������
���.������#()��4����ก��-�กก��#3�I ��.������#()��4 ก�"�,�/�
�.������#()��4��(����#()����F�������������������/�������� ��/�-�กP"�!� !�� I �ก��,�ก��
���"�����0�"F"��ก��,�ก����!�$��� 

*+)��.������#()���"�����!"���&�,�$(ก������!�#()��(�ก!� ��ก,"� �
���F�6 ก�� 3�����ก��
��กก5����I ��.������#()��4 �"�F�!"�ก������� ��#$���&(,�!'���"��ก��I ��.������#()��4��ก
��ก�������'
��ก�� ��������6 (Enforced Disappearance) ก������P"�'��ก��*���#���� 
(ก��(���0�"0 �-�ก.�ก����/��,���!�,!��ก5����'��#()���"�����,"��ก���,���!�,) ก��P"� 
��ก�� I �0�"F"��ก��1�.����
��L�� (Extra-judicial killings)  

!���H�1�,������.�����������#L�(�K���ก���ก��������������#$� ���&(,�!'��
�"��ก��
������#()������������
����4��/�����#()���"����&( 3� ��������K�������'�� ��&",�
���,"��ก�� 3������I���ก�������������1!� ���| 1.L. 2546 I ���4������0 ��(�3���)����
�.������#()GM���ก���� '��!3��,. .� #3�
��������� .3��,�F��F��! F����� F����1 .3��,�
����&ก��#()
�ก()�,
���ก�����1!�  .3��,�F��!� F����1���'ก"��",����
����4 '��!"�������,��,���1(�� 3 � /�� 
�(� (P�!ก���#()�ก()�,ก�����1!�  2,656 � ( �(F����(�&(,�! 2,921 ��� *+)�-/�����!�,��
ก����(�&(,�!#()

DPU



17 

�����ก #����������#()��
���3�L�1#	#��ก5�������" �P"�!� !��6 I �#()���0�"�(��������
�,��������"������#��ก��'������#()����� '!"�(���ก4��#()�"��&/)�-/�,"� �ก� .�กก��ก��#3�
��
�.������#()
����4#()����!�����#()!���I���
����4������������1!� 2 

I �#()�.������#().��&��3���.!��ก5�����,�,�1������ก4�� '��.�ก��F��!���
������� 3������ (!��ก��,�ก����!�$��� '!"�.������#()ก���&� ���1���.
��!����!� ���,"�             
F��!�������� ��ก�"�,����F��ก��#3��,��F� '����I#%��������I � �L���!(��6  �,�ก��������      
(�����P"�6 ��/� �P"�!� !��6) ��/�������������� (��������6)  

0�"�1(����!�F�
��ก������!�����#()!���I���
����4���#"����� ��ก��(#()-/�����
ก���������#()0 ����,�����.��"����,����������,����+)��/�ก�����!�,0�
��#�����&��          
�(��01.�!� #����,����ก��#$����%�&�#()0 ����!�,0���/)�,��#() 12 �ก���� 2547 '���������� (
#()-�ก�3�
+����"ก��1�.����
��L���1/)�#3��,��.���������ก� '!"��/)��
��.3�ก� #��ก5���� ก��!���

�����1(��ก�ก
����",����()�, *+)�����
����#()0�"!��ก��,��F� ����#()�ก� 
+��!"�ก�����!�,0�           
*+)�.�กก���/�,�����กO���ก�,"�#�����&��-�ก�.������#()��4����F�������������������/�          
��������6  

�(ก#���ก��������
����,����L���	
�����������1/)�!"�!���ก��������%�	 �����$�ก��.ก
��� '-��
"�,ก��"��"����/)�� ��-�!�.3��,������������#L0#�0!����'�ก�| 1.L. 25516 ,"�!���'!"
�| 2546.�-+� �| 2551 ���� #��L���	��'.�������!�,0�
�����������#������� 1,007 ��� *+)����1
'��, .3��,� 634 ���'�����0�"1�(ก 373 ��� 

.���O�,"�ก������� ��#$����(H�1��&(,�!'���"��ก�����������#$�
���1/��4������             
��ก.�ก��#3�I ��.������#()
����4 *+)�����F���&�����ก5���� ��)���.�����1���,"�ก��#()ก5����         
0 �����3���.'ก"�.������#().��ก��.3��������ก�ก�ก��#3���������I���
����4�� *+)����"��(�
-/�����ก��ก��#3�#()��0 ��3��+����%�$��� '!"��!�� �K������"��(�����(���"'��#,(�,�����'����ก
+�� 
��)��1���
��ก5����
������#L0#�#()���0�0�"-+��,��F� ���"����� ก�"�,�/���/)��ก� ก�������������         
กO0�"�(
��ก5����#().�0�!���
������/��&����� '��ก��,�ก����!�$���
��0#�0�������#$�H�1 
�����/)��.�กF���&�ก5���� 

 

                                                           

2  0#���4.  (2548, 28 ��%���).  ���)��&O�'�O����!	 3 .,.���" �,�)�������/)��0
��"+��1�(&(1.6  0#���4
���0��	.  �/�����/)� 7 �ก���� 2555, .�ก http://www.thairath.co.th/online.php?section= 

newthairathonline&content=3968. 
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2.3 ����	������	ก	������	  

��&",�#L,��%#()F"���� �(�I���
����4�������ก��#()�"�F�I �!������ก� 
����ก�L#()�3�0���"ก������������������� ��/�ก��������� '��ก������� ��#$����%�&�
����'���/)�J �I��� ��ก�"�,0 �'ก" ก������ก���&�ก3����#����1/)�!"�!���ก��ก��,��0�"��           
��H���!�
��0#�
����4��&� !"��J ���)�!���'!"�| 2544 ����!���� '��ก�����ก�L#3�������
�����������1!� ���| 2546 *+)��"�F�ก��#��/�������'�"12!�ก�����(��' '��,"�.���!�
�I���0�'��,กO!�� 
 2.3.1  ก���������ก��ก"��,��0�"����H���!�
��0#�3 

�,�����'��#��ก����/����H���!�0 ���#�
+�����(ก��,�| 2545 1����J ก�ก��'!"�!���
���ก��4��!�( #�ก%�� &��,�!� �(ก�����()��'����I���ก����������H���!� I �����",����
�����1��L%'���1�)�#�# ����,����)���
���3���ก���!3��,.'�"�&�!� ��ก�(ก�����,"�               
ก��I.�!(�"��#���#()�3��H��.��0����� ���$�,�� '����!�ก���	�������#()�ก()�,��/)��ก�� ��/)�,��#()                
4 �ก���� 2547 ����.� ���)�!��
���,�����'����������"���3��!�
��0#� '��,"�.��(�,�����'��#()
��#�
+�����|ก"����������'��,กO!�� ��'!"������F��ก"�ก��0 ��&���,�$������,�����'���1/)��)�#��
�,����)���'��#���#��!"���4��0#� '����40#�กO0 �!�I!� �,�ก���&�ก3����#���*+)�������
ก��(�(ก������!���"����&� �",�F��ก"��,��0�"��กO��ก.����"�/���������&��ก�������'���,�#���
ก��P"���!��  

.�ก��#�)�H������#3���4���������| 2549 ��4��#���0 �ก3��� I�����������"
�3���� ก�.���. L�.!. '��ก����&�ก��F��1���/�� !3��,. #��� (1!#.) ��1/��#() '��
ก3��� ��� ก�.���. '���H��,����)���'�"�&�!� (��&.) ����F����F� &� ����,����)��� !���'!"�| 
2550 ก���&��3���.��"����&�'��ก������� ��#$����%�&�0 ��1�)�.3��,���ก
+���(ก �&"�� (�,ก�
.3��,�ก��������(��
��#����,��'�����	ก���ก&� (��O�.(I�) ��1/��#()*+)�!"��กO���
�����,"�           
-�ก
"�
�"'��-�ก#3�������ก
+�� #����(� �(
������ก!,"�#�ก��4���('�,#��ก���&��I���#()�������+�ก��
��ก��!�I!�ก��,�����'����H���!� ��'!"ก����#�
���,�����'�������" #����(� .+�1,"�          
�(�I�����"������������ก��#()�"�F�����ก� �H�1', ����#()�3�0���"ก�����!�,
������ 0 �'ก" 

���ก��'�ก ก��ก5�������-��ก���	N�ก�N�� *+)��(F������&���H���!�
��0#� 
������!����ก��#3�����#()�������
����40�"����0�!�����กก����������!�����ก��!�$��� 
I ��N1��
��ก3��� �ก()�,ก�ก���,���!�,�"�F�����ก� ก������������������� ก5���ก��L+ก
                                                           

3  �����$���!�$����1/)����!�H�1.  (2555, 12%H���).  �ก�������������������������#L0#�.6  
���� 15. 

DPU



19 

*+)��(ก�����ก�L�&���H���!���,���ก,"�ก5����N��/)� ��g I�ก������.������#()�����-�,���
!�,������ก-+��.O ,���1/)�����ก�3�I �0�"!����(����L�� 0�"!���
��3���.!�,.��.�กL�� 
'������ก�������$��#$�#().�
�����(ก��!�,.���,��&�
��ก���,���!�, ��/�#()��(�ก,"� 
Habeas corpus ���ก���ก����ก��!�L��!�	��ก�1,"� ��ก0�"�(ก����g �F�
������-��#()�,���!�, 
'���",����"��#()-�ก.�.�-�ก�,���!�,���"��#�����/����-��#()&�),���,��'�"�4 ก�����!�,

������#()ก�"�,-+� ����"������ก��(#()�ก� 
+��.�กก���,���!�,I �1�ก��I ������3���.!��ก5
���ก��L+ก *+)�!��� #()����(ก�������&�ก5����N��(� �K���ก�����!�,
������กO������ก� 
+��
!"�0�������#L0#� 

��ก.�กก5���ก��L+ก'��, ���������ก��4��!�(#�ก%��������ก�L�&�1����&ก3��� ก��
�������&ก�����-��ก���	N�ก�N�� 1.L. 2548 *+)���g I�ก������.������#()�����-�,���!�,
����I ��(����L�� '!"0�"!����(
��ก�"�,��#������ �.������#()�����-�,���!�,F��!��������0 �
���-+��.O ,�� '�������-
��������,��ก���,���!�,0 ��,�ก��#����� 0�"�ก�� 30 ,��                   
*+)���#������!� �.������#()�����
�����L��0 ��"�� '��L�����กO�(�,�������-.3�ก����ก��
!�,.��,"�.�����ก���,���!�,I �1�ก����/�0�" '��,"�!�� 1�ก. N�ก�N��� F��-�ก�,���!�,             
�(��#$�0����ก�!�,!"�L��#�ก�.O ,���1/)�
����!�,.���,��.3�����
��ก���,���!�, ��"��0�กO!��
��#������!� F��-�ก�,���!�,��ก0�"-�ก�3�!�,0�
+��L�� �&"�� (�,ก5���ก��L+ก  ������ 1�ก.N�ก�N��� 
.+�#3�����(ก�����!�,
��������/�ก������������I ���#�),0�0�"#��0 � ��ก.�ก�(�                
!�� 1�ก.N�ก�N��� �.��1��ก���F�������&�ก5����.�0 ����,������ก��I �0�"!���-�ก��������
 3������ (#���#��'1"� ���� '��#��,���� ��ก����ก��ก��#3�I ���.��! .+�������!������.�(ก���&�
ก5������"����&��1/)�����ก��0�"����.������#()-�ก����� (��/)��ก� ก������� ��#$����%�&�
+�� '��
�3�0���"����ก�L#()�.������#()0�"�ก��ก��,,"�.��(F�ก��#.�กก������� ��#$�
��!� *+)�ก5����
N��(��(F��&�������H���!�'���(ก��
��������,��ก�������&�#�ก���� /����'!"                  
���)����ก�L�&���� /��ก�ก5��� 2548 

�(กN���+) ��/� 1����&����!�ก����ก%��,����)���H������&����.�ก�                     
����ก5����#()��g I�ก��������� �0 ����3���)�.�กL�����-�ก�,���!�,���"��G�ก���
��#���
�����,�����-+��ก� /�� I �0�".3�!����(
��ก�"�,����/�ก����I#%#������6 .�ก��#�)��K..��� 
�(ก���3� 1�.�,����)���� ���&����()�3��H�
��.���,� ��
�� !���'!"� /��12L.�ก��� 2552 '�� 
�(ก��'ก�0
�1�)��!������,�ก5����,�$(1�.�����,��������g I�ก������(ก���,���!�,���� 
                                                           

4  ���ก���ก����ก��!�L��!�	��ก�.  (2554, �(����).  �International Commission of Jurists, UPR 

Submission.!  ���� 55. 
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0 ����-+� 84 ,�� ����.�ก!���
��ก�"�,���3�����,��F� ����'�� ���ก���ก����ก��!�L��!�	��ก�
1,"� ����� (�(ก���,���!�,����0,������|���,"����
+��L�� ก��
� ก��!�,.��'��
-",� ��
���3���.�,���!�,!��ก5�������"��(� �"�F�I �!��!"�ก�������������������             
��1/��#()#()ก5����'!"��N��(F������&�  ��!�,��"�� ก��(
��������3����  0*�(ก��� ��#��� 
�����O�F�ก��#
��ก5�����ก()�,ก�ก���,���!�,#()�3�0���"ก������������������� 
��/)��.�ก�(������
"�,,"� ������3���� 0 ����!�,0���� /��ก�ก5��� 2548 !"������| 2553              
��!�0 ���1,"��
�-�ก�,���!�,#()��/��.3�ก���.���,� �K!!��(!������.����� ��ก.�ก����            
,�(#(),"� �,� �I ���.��!6 �����.�"����������ก� ก������,�1��F� ����.�ก�(ก����������������
��� �,� 

���ก��#()��� ก��#()��4��0 ������)�I���ก��!"��J �1/)�ก��!������F��!����������'� �!� 
#��ก��ก3����GM���,����)���0 � ��&��6 ���������1 ��/���������!�,#()�"��#��� !��
�����

��#����&ก�����,"�.� ������	���ก
���I����&�������1�/�ก��.� �กO
"�,ก��� *+)�F��#() 
�
����1กO.�-�ก����ก�3��ก()�,ก�ก�.ก���#()F"���� ���&/)��1/)����/�F��#()�
�!� !"� '��'�,#��

���� �ก���	�,���&/)� �3���ก�����
�#().���,� ����������,"� ���,"��� /��!����� 2552 -+�          
21 ก������ 2554 �(F����'� �!�-+� 410 �� .�ก
�����
���.�����#()#�������+)� ������,"�          
�(F����'� �!� 50 ��!"�� /�� I �'"�����F��!���������������ก��"� ก��"�'�ก �/� F��#()�(����.�
!������,�ก5����,�$(1�.�����,������ *+)�-��F��!����������'� �!� กO.�0 �����#$���ก��
���ก��!�, �����-�
��-+�#���0 � '����/)�0 ���ก����"��!�,.��(ก��!� !��ก�����/)��0�, '��
0 ���ก������
����&",��������
�����ก�#����&ก�� F��!����������ก��"�#()��� 0 �'ก"F��#()-/�,"�
����H����ก���!"��,����)���'�"�&�!� '����.�(ก����ก����.�!�� 1�ก.N�ก�N��� ����.�ก            
��'� �!�'��, 1,ก�
�.�-�ก��������
����ก����������,����+)�� /��.�ก����.�0 ��������!
���ก�����0 � ��"��0�กO!�� #��ก��.��G����,������(�,���",��/�!"�0� ก��"�#()��� 0 �'ก"               
��#()�(&/)����"����&( 3�
����4�� I �-/�,"�����F�����������/��(�.GKก�GMGM��ก"��,��0�"��  
'!"0�"���ก�,"�0 �ก��#3��,��F� ����� J ��ก"�� '�����0�"�(����.� *+)�ก��"��(�.�-�ก�,���
!�,�1/)��
����ก����������,�� 7-10 ,�� ����.�ก��'� �!� &�,���#()-�ก.� ���"��ก��"��(���ก���,"�
0 ����&��!�,����
��1��/�.3�����!����
����ก�����.�ก. ����.�ก��4�� ��/�F�����"���         
������'.��
"�, 

.�ก
����������!�$����1/)����!�H�1&(������O�-+�ก��(L+ก%� 5 ก��( #()���/)�0 ����!�,0�
����0 ����&������
��1ก�ก��ก3����GM���,����)��� '���(ก�������������!� !��0� �,� 
0 �'ก" 
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1) ����� �.� ������	 '�����',���� ����� *+)�0 ����&��!�,��� /�� 2545 I �F��#()
'.��
�����'#�!3��,.�(&"�,"���� ������	 ����� I ����0�1ก��.������#()!3��,.#()�3��H���/��
���� #����������ก.�ก���0����#()�� 1 '��0�"0 �ก�����(ก ��
��#()�(F��1L1��� ������	
-�ก�����(�&(,�! 

2) ���������! I��(�� ����F��#()����
����ก������| 2547 �1/)�����(�&/)�.�ก��&( 3� 
!"������ /��ก�ก5��� 2550 �
�0 ����&�����0�1ก�ก3����
�����"���'�"���+)���.���,� 
���$�,�� ������ก.�ก���1����ก�&� ��ก%��,����� H�����"���'�����ก�!. #����� �,�   
8 �� �
�กO���!�,0�  

3) ���������� ����'�0 ����&�� .�ก#���1������0�1ก�F��������&�              
��/)�� /���(���� 2552 ���,"�����"#()����� �����"��� '!"0�"�������.�ก���� ���� ��ก�"�,กO0 �
�������!�,�
�0� '���
�กO���!�,0� 

4) ��������!O� ������ 0 ����&��.�ก#���1����"��Nก.41 �1/)��
����ก��
����ก�3�#()�"��#����
/)������� ���� �
�0 �� ��#��0�1����ก�#���1������"�������/)�� /��
��-����� 2550 .�ก����กO���!�,0� 

5) ���',��*� ',*� 0 ����&��.�ก�.������#()�,����)����������1/)����
����� I �       
!���0�#()I��1�ก �
���ก.�ก���1�����.������#()��/)�� /��12L.�ก��� 2552 '�����!�,0� 

���'ก��������
����������.�ก0 ��� ��&��!�,0�6 .+�#3�����ก� �,���,�กก��,
��"��� ��&��&���������/)�0 ��������/��&�� .�กGM���,����)��� ก���"������/��&�� �&"�����          
0�"-/�����'�,����!�#() (��'�"
���!��ก��.�ก��!�,'����)���g I�ก������(ก�������������            
��������H���!���ก
+�� �,� I �#()0�"��.���0 �,"��ก� .�กก��#3�
��GM����4��*+)������.������#()��4 
��/��ก� .�กGM��F��ก"��,��0�"��ก��'�" 

���ก��#()��� #�ก��4������ก���&�ก3����#����1/)�!�I!�ก�ก��ก"��,��0�"��          
��H���!� ก��#�1ก0 ��"�ก3����#���0����.3���H���!�'��,������ 74,000 ��� '����/)���O,J �(� 
��4������"�ก3����#���0��1�)��(ก 4,000 ��� 'F�ก���K..���
��ก��#�1ก�/�ก���� ��/�ก
���������GM��1���/���1/)�������!�����#()'#�ก3����1�������ก!� '��.�#3����.3��,�
���������1���/�����"��(��(��กก,"�#���'��#���1�����#()��  ��'!"�����| 2550 L�.!.           
0 ��",��/�ก�ก��ก���ก���� 3�����ก���"�������,���
��'
O�
��ก��ก3��������ก��!����
��        
1���/�� I ��� �,��,"�1���/��.��
�����(#�#��ก
+������",�����!�ก�� ����,����)���  

�I���G�ก���&�,�������#��� ��/����'�/)�J #()�����ก�� �ก()�,
���ก�ก������
���������������������ก�� ���ก��'�ก &�,���#()����&�  �'���ก%��,����� H�����"��� 
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(&�.) ������.-�ก�����,"��(�",��ก()�,
���ก�F��ก"��,��0�"�� ������!�����(ก��������&�,���
��&� ����0 � '����.������!�����(�K���ก��������������������1�)�
+��������! ��ก��(
��
�� �������	 ���(����'�� *+)����!�,0���� /����-����� 2548 �(
��ก��,�,"�ก�����!�,0�
��
�
���.����F���.�กก��#() &�. �(
�������!"�!�,�
� ���ก��#()��� ���������1���/�����"��(�           
�(����#() �������������,�����/)��0�,�����"���'�������"��� �"�F����1,ก�
��(
�,�����1��$	�ก��&� ก��.������#()�,����)�����1/��#() '���������กO#��-+�ก������!�����#()
��
�.������#() ����ก��( &�,�������*+)�#3�����#()���� ����
"�,6 ���ก�ก��ก3����GM���,����)��� 
กO��.���!�,0�0 � ��"��ก��(��������!O� ������ *+)�����"�
"�,���ก�ก��ก3����GM���,����)���
��"����)3����� '��0 ����!�,0���� /����-����� 2550 ������� #����(����O��.������#()�,����)���
�����!�,�
�0��1/)�
�
������ก()�,ก�ก��,���1���I����(�������"���������"���  0�"�(���#��,"�
�K..����
����"#()�  

ก�������������������#���������'������)�#()�������ก!1��&��' �H���!� 

��0#� '�����0�"�(�,�����()��'�����&",�#()F"���� #���.���O�0 �.�ก
"�,,"��(ก��.�!�,0�
���,"�����"��#()��$���� ก��.�!�,0�.�ก���1�ก #()#3���� �����  '��ก��0�'� �!�!"�
�.������#()��4 

 .+���O�0 �,"� ก���������������ก� 
+��!�����' ��ก�"�,��H���!���&",� 10 �|#()F"���� 
'� ������O�,"���4��#�ก&� ������,��ก��'ก��K���ก��������������������������F���.�ก
�I���ก���������ก��ก"��,��0�"����H���!�
��0#� #�����#��������O�,"��K���ก��          
�����������ก������!���กก5����#()GK���ก�+ก
���.������#()�,����)�����H���!� 
 2.3.2  ก����������K�������1!� ���| 2546 

#()F"��������#L0#���ก�&��I������������"�����'��!"��,��F�  �������1!�  
'��0�"�"���3��+�-+���#$�
��F��#()�&/)�,"��ก()�,
���ก�����1!�  �ก!�,��"���&"� ��4��'!"������
��ก.�'-��,"� ��K�������1!� ��������K����3����#()�(F�ก��#'������H��!"��,����)���
��
����#L6 I ��N1����&",���4��
�����ก��4��!�( #�ก%�� &��,�!� 0 ����ก�L�I���
�������ก�����'��ก���&�����1!� N����"#()��(�กก��,"� ������������������1!� 6 
�I��� ��ก�"�,����!����!��3�0���"ก������� ��#$����%�&�����'��������#L0#� *+)�F���3���4��
!"���1�ก�N�0�"���F� '������"������'�,�� 
���I����/���/)�� ���!"�!� �K�!"��K�6 '�����-/�,"�
F��#()�(���,�!��ก()�,
���ก�����1!� ����H��!"��,����)���
������#L *+)�.�!���-�ก����!� �,�,�$(ก��
#()0���,����!!�'�����'�� '!"��.���,� 0 ���I�,!�#()!���.�ก������'�������������1!�  
�(ก����������3�.�����!������#!"�������+)���O #().�ก��0 � *+)�ก������!����������'�ก 
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����ก���+ 1/��#()'��!� �",�I*"
��F���������1!�  I ���&",��,�� ��ก�"�,�&/)�ก��,"��(F��-�ก������ 
2,873 �� ��กก,"���!��ก��P"���!��!���ก!�
������#L !"�����4��0 �.� !������ก���ก��
�1/)�1�.����ก��(!"��J #()�ก� 
+�� 1,"�.� �"��
��ก���������������(��/� ���&( 3�6 *+)�0�"0 ��ก� 
.�กก�����,���"�������1/)�1���.�	,"��������"��(��ก()�,
���ก�����1!� .�����/�0�" '��
1,"��(ก���,���!�,F��#()�ก()�,
���ก�����1!� I �1�ก�� '���&��,����ก���,���!�,���
������ 2-3 � /�� '���(ก��#�������� ����"�F�����ก� ก����������ก��,�ก��ก5���� 
*+)�F��ก��#3�F� ��ก�����.������#()!3��,.'��#���#()����!�����#()��ก��!"����ก�����1!�  
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(�,#()���"�����,��!"� !.#"�!�� �.'�"��� I ��� �,��-#��������� #���
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��F��-�ก�,���!�,����/)�J '.��ก���!�
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����(�����/)�J #()��()��!"�ก��-�ก������� ����-+� ��#()�(�,�����1��$	�ก��&� ��/��(�,��
� '���
�",�!�,ก�!3��,. ���.�ก%	1���
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1) ��#()�(�,�����1��$	�ก��&� ��/��(�,��
� '����",�!�,ก�!3��,. 
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���ก���&��ก����&"��(� I �
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5  ��,'��0�!	,�&!	.  (2553, ก��H�1��$	).  �From the tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers 
in Thailand.6  ���� 4. 
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����L1 ��/���ก��(��/)�� /�� 2545 �(F��1L1 17 L1-�ก#�������"��3���� �.'�"��  �(ก��F�ก�/�'��
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0�"0 ���!����  ���,�� 20.15 �. ��&��.+�ก��0�#()�-
��!���� ������ 20.30 �. 1�����O�
�-�(ก�����+)�
��� ����#3�����-�����&��!������  .�ก�����(&���()��/��������ก.�ก�-����
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��������&���
��0����-'��
���ก0� .�ก����0�"�(���1��O��
��(ก��� '��,"��.��1��ก���
�� ����
����4������ �,�#���� (!�����4��!�( ���ก�������  '��1��ก������,�
��            
ก�����,�� (1��L%0 ��/����!"���$����,"��(���ก4��,"������&����(�&(,�!'��, '!".��K..���
กO��������L1
���
�0�"1 �,�#������0�"�(ก����I#%F��ก��#3�F� '!"��"��� ���6  

 
2.4 ���	�	>�ก	��9��9��	 ;>�ก���>�	�	�����?	����:�R���:ก�� �����ก9�ก	��������������

8	กก	�S<ก�9��9�;���	 �	��< 

�K���ก������������������������� ��ก.��ก� 
+��I �ก��ก��#3�
���.������#()��4
��/�#()��4�(�",��ก()�,
��� �,� 1����J ก��ก���/��(�",��ก()�,
���ก�ก��ก��#3�#����'��              
ก����������กก��,�ก����!�$��� .+��(ก�������	'��F��ก ��ก������,��������������.�ก
ก��-�ก�������������������0�1����J ก��ก� ก������,�����������������1��.�กก��
ก��#3�#���� '��ก������!���/�ก����I#%�/)�#()����ก��#����I� ���� 0�����%�$��� ��/�           
� L�ก �~L�(�,���������%�	 �,�-+�ก����������กก��,�ก����!�$���ก��,������P�!ก���          
ก��P"���/���I#%������&(,�!!���3��H��. ��/�I ��&��3���.��"���ก����� *+)�ก�������	'��
F��ก �����"��(�0 ��(ก�� 3�����ก����ก"�������(�'��, '��&� �.���"���������$�����ก��)�
+�� 
��!���'!"��������!"�!���ก��#�������)��(F��&�������,��#() 26 ��-����� �.L. 1987 ����!���� 
I �0 ��(�,��1�����F��ก ������ก� ก���������'��'ก�0
ก5����H����
����������#L 
�,�-+�ก��.� ����(��!�ก��!"��J #().3����� �1/)�ก������ก��������ก� ก��ก��#3��,��F�  �1/)�ก��
&",����/���ก���/��'��!� !��!�,����F���������� '���1/)�ก��ก��,�ก����!�$���!"�
�,��F� ����ก%���(�0 ���"���(�����#$�H�1 I ����L.�กก�����,��I#%��/����I#%ก���!"�
F��ก��#3�F� *+)�����F�������&��3���.��4 �,�-+�ก����(�,��'ก"���/)�#()0 ����,����(����.�ก                
ก������������������������� �,� *+)�ก�� 3�������!�ก��!"��J ���"��(�  �"���"�F�!"�               
H�����������ก� �,���&/)���)�'������+ก��� H����)�
+�� ��ก�����-�&�'ก�0
�K���ก���������
������������0 ���"���(�����#$�H� 

����
������ก!#()�,�#3��,���
���.���/���!��ก"���/� ��!�ก��#()�3����#()�� ��ก��
������������.�กก��-�ก����������������/� ก���&��3���.��4��ก������,����������!"���#$�
���%�&� 0�","�.�����ก���&��3���.��#����!�����!� ����� ��/�!���ก�� *+)�.�!���.� ����(
��!�ก��#().3������1/)�ก������������#$����%�&�'�����(H�1
���1/��4��
������ 0�","�.�����
                                                           

6  ���ก���ก����ก��!�L��!�	��ก�.  (2552, �(����).  �Somchai Neelapaijit � Report on Trial & 
Investigation.6  
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ก������!�ก5���� ก��.� !�����",���� �'���/)����#$����%�&� I ��N1�� ��/�ก�� 3������ (!"�
ก��(ก������� ��#$����%�&�I �L��H��������#L��"���������'������$��� ��"��0�กO!�� 
!�����กก5������#$����%�&����,"������#L���� กO�(��!�ก��!"��J ��ก������,����������
��#$����%�&���#�����,"������#L #�����!�ก��#�),0� �����#$����%�&�
�������&�&�!�
��/���!�ก���N1�� ���#���
�������&�&�!���/�#()�(
+��!����$���������,"������#L
!�� .���!�ก��1��L%!"��J �(ก��ก���#���
�������&�&�!� ��/�
�����	ก�����,"������#L
�� �H���H�� *+)���.1�.����-+���!�ก�����,"������#L!"��J ���"��(�0 � ��!"�0��(� 

2.4.1 ��!�ก�� ���ก������ก�� 
  ��!�ก��#()�3������)����&������ก��ก��������������������� �/� ก�������	���
#�ก����#L�(ก������!�ก5�������ก��������������������� -/�����ก��ก��#3��,��F� 
!��ก5��������H��������#L '��-/�������&��ก���#()����'��*+)�.�!���ก3��� I#%                 
����������'ก"�,������'��
��ก��ก��#3��,��F� �(� �,� I ��/��/)��.�ก���กก��1/��4��
��
ก5��������I �#�),0�#(),"� ����0�"!�����F� #��������ก0�"�(ก5����ก3���  (Nullum 
crimen sine lege) '������0�"!�����I#%��ก0�"�(ก5����ก3���  (Nulla poena sine lege) 
 ������ ��!�ก��#()�3����#()�� �3� �'�ก�/� !�������!�ก5��������H��������#L����(�,��F� 
4���������������������ก"�� *+)����&"�1(����!�ก��#()�(,�!-�������	��ก���3�!�,F��ก��#3�
�,��F� ����I#%�#"����� '!"-/�������!�ก����ก����������#() (��)� I ���ก�(ก������!�
ก5���� ��ก�"�,�(�'��, F��#().�ก��#3��,��F� I �ก���������������������กO.��ก� �,��
�ก��ก��,!"�ก5�������� '��0�"ก���#().�ก��#3��,��F� ���� ��"��0�กO!�� �(
������ก!#()�"����.

�����กก��1/��4��
��ก5��������I �#�),0�#(),"� ก5����0�"�(F��������� (Non-retroactivity 
ratione personae) *+)���.#3����ก����������� #���,���"��ก��
����0� .�กก��0�"�����-�3�
!�,F��ก��#3��,��F� ก"������.�����!�ก5��������I#%0 � '!".����ก�ก��	�������#()�����
'��,,"� ก���������������������-/�����ก����#3��,��F� !"���/)�� !���#"�#()&�!�ก���
��
F��-�ก������������������0�"�(�,��&� �.� #3������!�ก����ก������!��,��F� #�������(�         
.+�0�"�����-�&�0 ��3������!�ก���	ก���������������������#()�ก� 
+����� (! *+)����               
0�"������ �����K..���0 � 
  �(ก��!�ก����+)�#()�(�,���3�������&������ก���/� ก��,��ก5�ก��	��ก��.�ก�� ���
�� 
��/��,���!�, '��ก������ก�����
���� (Secret detention) *+)��,�-+�ก������ก�����
�����-��#()            
#()0�"0 ���ก�������,"������-��#()���
��
��#����&ก�� ��/�ก������ก�����
��#()0�"�����!���
!� !"�ก�I�กH����ก �,� (Incommunicado detention) �1/)�����ก��0�"����(ก��.�ก�� ���
�� ��/�
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�,���!�,I ���&� '���1/)�����ก�����������F��-�ก���
������-�ก���������������0� I �          
0�"�(ก���������#��I ���",�����/)���/�I �����H����ก ก�������!���F��-�ก.3�ก� ����H�1
0 �!� !"�ก�������,'��#()��+ก%�ก5���� .+�������!�ก��.��
����&",�����ก��ก����������

������ ��ก�"�,0 ���"���(�����#$�H�1 ��ก.�ก�(�'��, ก��.� #3���#+ก
������ก()�,ก�ก��.�ก�� 
���
�� ��/��,���!�, �����(ก��!�ก��#().3�������)���ก������ก��������(ก�������������                
�������� *+)�
�����#()��#+ก ��ก�"�,.�!����(ก��.� #3���"������#��ก��'�������K..���'��
.�!���.� ����(L���	
�����ก����1/)����������,��/�F���ก��&� 
��F��-�ก.�ก�� ���
�� ��/��,���!�, 
�����-�
��-+�
����� ��ก�"�,0 � !�� .��1/)����L�� ��",����#()�ก()�,
��� ��/����	ก��/)�J                
#()�(�3���.����#()#������� �����#L'�����,"������#L �����-�
��!�,.��'�����������          
F��-�ก���
������0 � �,�#���ก��!�,.!��I �F��!�,.ก����/��.3� �,� #����(�  .�ก���กก���1/)�ก��
������������#()-�ก���
����/�.3���ก���� ��ก.�ก.�!����(ก��.� #3���#+ก
����� ��ก�"�,0,�'��,           
���.�!���'.��
����� ��ก�"�,���F��-�ก���
����/�#()��+ก%�ก5����
����������0 �#�� �,� *+)�ก��
.� #3���#+ก
����� ��ก�"�, .�!����(�������(� ��"������ ��!"�0��(� 

− ��!�F���ก��.�ก�� 

− �,��#()0 �.�ก�� 0 ��"�!�,F�������
����"�-��#()���
�� '��0 ��3�!�,F������0����L����/�
��",�����/)�#()�(�3���.����#() 

− &/)�'��!3�'��"��.������#() #()�ก()�,
���ก�ก��.�ก�����
�� ��ก�"�, 

− �������(� �ก()�,ก��-��#()���
�� 
  ��!�ก���/)�J #()0 ��(ก��,��0,��1/)�����ก��������ก� ก��������������������� 
�&"� ��!�ก��#()���ก����)�ก����ก��.�ก�� ���
�� ��/��,���!�,���� .�!���ก��#3�I ��.������#()         
#()�(�3���.����#()�N1�� !��#()ก5����0 �ก3��� 0,� �1/)������-+��,��&� �,�ก5����
��ก��
.�ก�� ���
�� ��/��,���!�,���� *+)���4.�!��� 3�������!�ก����ก���,��� �'�ก����ก�3���)�
 ��ก�"�,�������0�I �&� �,�ก5������"��'#�.��� ��/���!�ก����ก��G�ก����.������#()                
F�������&��3���. ����(�,������,���
���.,"�ก��������������������� -/�����ก��ก��#3�
�,��F� #���#��,����'��#��ก5�������� '�����&",�ก���� �"�� �'�������ก� ก��ก��#3�
�,��F� 4����������������������ก� 
+�� �1/)��,������$���'��0�"��g I�ก������ก� ก��
���
��#()����ก��0���/�ก����������0� ��/���!�ก��#()���ก����"��!�,�������"����� .�!���
�����0 �,"��(ก����"��!�,!���,������.��� '��F��-�ก��"��!�,����!����(�,��1����#���                     
#��ก��H�1'���,�������-#().��&���#$�
��!�0 � ����ก��������������"�����-�ก�������           
��������0�H������.�กก����"��!�, ��/�.�กก��.� N�ก��"��!�,���� ��ก�"�, ��ก.�ก�(�'��, 
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����(��!�ก���/)�J �(ก ��ก������ก���,����(������/�ก������� �/)�� �ก()�,��/)��ก�ก���������
������������ I ��N1��ก��!"�!���ก����ก1�� Oก*+)������!�
��F��#()-���������������� 
��/��!�#()�ก� '!"��� ������,"���,��#()-�ก��������������� *+)��"�F�����(ก��##,�
��!�ก��ก����� Oก�����!���$��� �3��������#L#()�(��ก����� Oก�����!���$��� �,� 
'����"�����(ก���ก���กก�����!���$��� *+)������ Oก#()�(�K���� ���/���� �-�ก�������             
��������0� ��ก�"�, 
 2.4.2 ��!�ก�� ���ก����(�,�� 
  ��!�ก�� ���ก����(�,��#().�
�ก�"�,-+���#()�(� ��.'"�ก��1�.������ก0 �����                 
3 �",��/� �",�
��ก��&",����/� �",�
��ก��!�,.�� '���",�
��ก�� 3�����ก��,�ก��
��!�$���  ���(� 

1) �",�
��ก��&",����/� 
  ก��&",����/�!"�ก��(
��ก������������������������� .��(��!�ก��#()�3�����/�
ก������/)��������(��'��ก���/��!�,����F��-�ก���������������!�� .�ก���(&"��#��            
��ก��!� !"��/)�������,"������F��-�ก���������������ก�������,
������ ��ก�"�, *+)� 
���� �����#L'��,���� ��ก.�กก���������#$�
��F��-�ก.3�ก� ����H�1 ��ก����������!"�L��
'��ก������#�ก
	 �3����ก��.�ก�� ���
�� ��/��,���!�,#()��&���/�ก������!�#()0�����%�$���
'��0�"����1��L�ก �~L�(
���,���������%�	 #()������!�ก�� ���ก������ก���1/)�������ก� ก������!�
#()��&� �����..��3�0���"ก���������������������'��,ก������������/�����#�ก
	 ��ก�"�, 
�����g I�ก�����L����/���",����#()�ก()�,
��� �����-�
��'ก�0
��(�,���-��ก���	0 �ก"��.��ก� 
ก��������������������� '���3�0���"ก����"��!�,F��-�ก���
����/)��.�กก������!�#()��&�����0 � 
��ก.�ก�(�'��, �����g I�ก������(ก���
����()��F��-�ก���
��I �L�� ��",����#()�ก()�,
��� ��/����	ก��/)�J 
#()�(�3���.����#()#������� �����#L'�����,"������#L �,� *+)�.�#3����ก���
����()������ �(F�����
ก�������!�,!�'������,����������!"�F��-�ก.3�ก� ����H�1�����-�ก���������������0� 
��"��0�กO!�� ก������#�ก
	 ��ก�"�,���� ���&".�ก��#3�0 �I �F��#()-�ก���
��'!"�1(��GM��� (�, �����/)�J 
#()�ก()�,
��� �&"� #()��+ก%�ก5����
��F��-�ก���
�� ������,
��F��-�ก���
�� ��/������/)��                  
#()���
���#O..����ก()�,ก�ก������!�#()��&� ��ก�"�,กO�����-�/)��3�����#�ก
	'#�F��-�ก���
��0 �
��ก.�ก�(�'��, �3����ก��(�������#()�&/)�0 �,"��(ก����������������������ก� 
+��������#L�  
F��#()�����O���/��(�",�0 ���(� I �&��(��#$�������(��!"����	ก�#()���������'���(�3���.����#()
��
'!"������#L���� �1/)���� 3�����ก���/�,����,�!"�ก��( ��ก�"�, I �����(� '������$��� 
��"��0�กO!�� '��.�0�"�(F��� ������(��-+�ก��( ��ก�"�, '!"��ก�(��!�����,��&/)�0 �,"��ก� ก��(             
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ก���������������������.��� ��4.�!�������F��#()�(����#()������(��ก��( ��ก�"�,���'ก"���	ก�
�����
���!�� �1/)� 3�����ก���/�,����,�!"�0� 
  ��"��0�กO!�� ��/)��.�ก��ก%���N1��
���K����(��ก()�,
���ก���4 ��/�#()��4�(�",��",�
��ก��ก��#3��,��F�  �,� #3�����ก� �K���������J ก��(,"� ��!�ก��H��������#L ��ก�"�,

���!������ 0�"��.�&�0 ���"������F���/��(�����#$�H�1�1(��1� 0�","�.�����ก������/)��������(�� 
��/�ก���/�,����,�!"�ก��(
��ก���������������������  ������ .+��(��!�ก����ก��
����/)��������(��'��ก���/��!�,����F��-�ก��������������� ���� ����,"������#L�(ก�/� 
ก������/)��������(���3����ก��(
��ก��������������������� I ������&�&�!� *+)�F��#()�����O�
��/��(�",�0 ���(�I �&� ��/�!�,'#�
���������"����� !�� .���4H��(#()�ก()�,
��� �����-
������(��ก��(ก���������������������#()�ก� 
+��0���������!�(��#$����%�&� !��ก�0ก
������(�� (Complaint Procedure) ���	�����!�(�,����)��� !���!�#() 1503 (XL VIII) 
�����
��!�(�L�%4ก�.'������� ��/�������(��0�������#3�����ก()�,ก�ก���������� !��ก�0ก1��L% 
(Special Procedure) 
�������!�(�,����)��� �1/)���������&�&�!��
����&",����/�!"�ก��(�(� �,� 
#����(� .�0 ��(ก��ก�"�,ก�0ก#��� 2 I �����(� ����,
��!"�0� #����(� ��0�"��.�����$0 �,"� .�กก��
#3����
�������!�(��#$����%�&�'��
�����#3�����ก()�,ก�ก����������'��
���#O..������� 
.��(F�����ก� '��ก  �����,#(���,"������#L !"�����#L#()-�กก�"�,��,"��ก� ก��(
��ก������
���������������0�"��กกO���� I ��N1�����,#(
�����&&����"'�"������&�&�!� *+)�.��(
ก��1�.���������� O��(��������.3�#�ก�|!�� �� '��-/��������� O��3����#()�"�F�����(��!�ก��
���"J ��#�����,"������#L �3����ก��'ก�0
�K����ก()�,ก���#$����%�&�#()�ก� 
+��0 �������"�� ( 

2) �",�
��ก��!�,.�� 
  I �ก������/)��������(��
�������!�(��#$����%�&� #3������.�(ก���
����()��I �
��",������/��.������#()#()0 ������3���..�ก�����!�(��#$����%�&� �1/)��
��!�,.��1/��#()         
#()�ก� ก��������������������� I ��,���",��/�
������#L#()�(�3���.�$��0!����/�1/��#()����J 
'�� �,�ก��#3����
�����#3�����ก()�,ก�ก����������'��, ��-/�0 �,"��(ก�� 3�����ก���",���+)�
����ก%��
��ก��!�,.�� �,� I �.��+ -/����กก��#()���ก���������,"� �,�ก����������
�������ก��ก��!�,.�� !"�ก��(#()�(ก��ก�"�,��,"��ก� ก��(
��ก���������������������
+��
������#L� J กO!�� *+)�ก��!�,.������.�ก��#3�0 �H���!�ก������,����������'!"�����,
I �����#L!"��J #()�ก()�,
��� 1����J ก��ก�ก���
����()��1/��#()#()�ก� ก��������������������� 
*+)���!���0 ������3���..�ก�����!�(��#$����%�&�'�"������&�&�!� '��0 ���ก�������
I ����&&����"'�"������&�&�!� �,� #����(� ��ก���#3�����ก()�,ก�ก����������1,"��(ก��
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�����  ��/�0�"����!�!�����กก��#()���ก���������,"� �,�ก����������'��, .�0 ��(ก�����
�3�'���3��1/)�����(ก���������,�$(����!� ��/� 3�������!�ก���/)�� !��.3������1/)�'ก�0
�K���
 ��ก�"�, 
  ��ก.�ก�(�'��, I ���!�ก��
�������&�&�!������ก��!�,.��
���#O..���              
!��������,"� �,�ก��!�,.��
���#O..���I ������&�&�!� �1/)�ก�� 3���0,�*+)����!�H�1'��
�,����)������,"������#L (Declaration on the Fact-finding by the United Nations in the Field of 
the Maintenance of International Peace and Security) *+) � .� � � �� � � � �� �( ก � � 3 � ��� �ก � �
!�,.��
���#O..��� '�����0 ���*+)��������(� 
��
���#O..���#()�ก()�,
���ก��,��
� '�����/�
�-��ก���	�,�����'�� �1/)����I�&�	
�������&�&�!� 0�","�I ������!�(�,����)��� 
���&&����" ��/���
�$�ก��'�"������&�&�!� ��ก�� 3�����ก��!��,�!-�������	
��ก5�!�
�����&�&�!��/� ก�� 3���0,�*+)����!�H�1'���,����)������,"������#L7  ������ ��ก�ก� ก��(
ก������� !"���#$����%�&���"�����'�� -+�
���#().��"�F�ก��#!"����!�H�1'���,����)���
���,"������#L'��, �����!�(��#$����%�&�'�"������&�&�!�กO��.1�.��������
�������&&�
���"'�"������&�&�!�����,����O�&� ��ก���&���!�ก��!�,.��
���#O..���!"�ก��(               
ก������� !"���#$����%�&���"�����'�� ��ก�"�, ��"��0�กO!�� �&"�� (�,ก��ก���!�ก����ก��
!�,.��
���#O..���!�����������.�(,� ก��!�,.������1+�ก��#3�0 ���"��.3�ก� �N1��ก��(#()�(
�,��
� '�����"�����'�� #()-+�
+��ก��#!"����!�H�1'���,����)������,"������#L�#"����� '��
.�!�,.��0 �H���!�ก������,��������
������#L#().�-�ก!�,.��ก"���#"����� #����(� ��..��(
ก����g �F�
���#O..���#()!�,.��0 �!"���$���&� *+)�.��(ก����g I�ก���������#L#()�ก()�,
���
0 �'� ��,���� ��O�
��!�!"�
���#O..���#()!�,.��0 � ��ก�"�, I �ก����g �F�!"���$���&� 
�&"�� (�,ก�� 

3) �",�
��ก�� 3�����ก��,�ก����!�$��� 
 ก�� 3�����ก��,�ก����!�$���!"�ก������� ��#$����%�&����� .�1+)�1�ก��,�ก��
��!�$���H��������#L�����3���� I ���4'!"����4 '��I ��N1����4H��(
��ก!�ก����,"������#L
,"� �,���#$�
��1���/��'����#$�#��ก����/�� 1+��(1��$ก��(��ก������,����������!"�                 
��#$����%�&�
������ *+)��,�-+�ก�� 3�����ก��,�ก����!�$���H��������#L!"�ก������� 
��#$����%�&�#()�ก� 
+��H�����
!�3���.
��!�  ������ ��!�ก����ก�� 3�����ก��,�ก��
��!�$��� 0�","�ก���/�,����,� ��/�ก�� 3������ (!"�F��ก��#3��,��F�  �3����ก��(
��            
                                                           

7  The General Assembly.  (1991, 9 December).  Declaration on the Fact-finding.  Retrieved May 11, 
2011,  from http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r059.htm 
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ก������� ��#$����%�&�#()�(ก���������������������กO�&"�ก�� 1+������,����F� &�
��
��4#().�!��� 3�������!�ก��H��������#L��"���������'������$��� �,�-+�ก������,��
��������!"�F��������(����/�1��� �,� '��0�"�&".��(�N1����!�ก����ก�� 3�����ก��,�ก��
��!�$���#�������#"����� ���.�!����(��!�ก����ก��& �&���(�,���,����(������#��'1"��(ก �,� 
#���ก��& �&���(�,��!"�����F��-�ก��������������� '��!"�������,��/�F���ก��&� 
������
 ��ก�"�, �,� #����(� .�ก��ก%��
��ก��������������������� *+)���4�
��0��(�",��ก()�,
�����/�
�(�",��",� �,���ก��ก��#3������ ���� �,� ��4.+�!����(��!�ก��!"��J ��ก��& �&���(�,��'ก"���/)�

��ก��-�ก���������������������"���, ��O, ����$��� '��������� 0�","�.��(ก�� 3������ (
����ก�F��ก��#3��,��F� '��,��/�0�"กO!�� ��"��0�กO!�� ��ก��(
��ก�������������                 
�������� *+)�0 �ก��#3���"��ก,���
,����/������� *+)��
��
"��ก��ก��#3��,��F� ����
���,"������#L 4����&��ก���!"����%�&�!�'��, ��ก���ก�,"�ก�� 3�����ก��,�ก����!�$���
H��������#L�ก()�,ก�ก��(�(� 0�"��. 3�����0 ���/�0�"�(�����#$�H�1�1(��1� กO��.�(ก���"���/)��
�1/)�����
����"ก��1�.����
��L���������,"������#L !��ก�0ก
��L���������,"������#L 
*+)�.�0 �ก�"�,-+�����,
��!"�0� 

��ก.�ก�(�'��, ����(�(ก��!�ก��#()ก3��� 0,��N1���3����ก��(
��ก�������������
���������/� ��ก��(#()F��-�ก���
����/�.3���ก-+�'ก"�,��!�� ��/���������0������,"��#()          
-�ก���
����/�.3���ก���� .�!���.� ����(ก��0!"�,�
���#O..���-+�����!�ก��!����/���������0�
����I �L�� ��/���",�����/)�� #()�(�3���.����#() #����(�����,�-+�ก��(
��ก��!����/���������
#()�ก� 
+��ก�����#()�1�)�1��.�กก��-�ก���
����/�.3���ก0����"J  �,� '���� #���'��,��!�ก��              
#()�3�����/�ก��������(ก�����I#%ก��� ��/�0�"!�����F� ���,��F� 4�������������                  
���������(� �1/)�ก����I#%F��ก��#3��,��F� '������ก��������(ก��ก��#3��,��F� *�3��(ก 

2.4.3 ��!�ก��!�����กก5�������,"������#L�� �H���H�� 
 ��!�ก�����,"������#L���� �H���H��#().�ก�"�,-+���#()�(� .��(�1(�� 2 H���H��
�#"����� �/� H���H��#,(������ก� '��H���H����I�� ��/)��.�ก����H���H��#()�(1�]��ก����ก�����
�,��������������.�กก��-�ก���������������'���(��!�ก��!"��J ���ก������O�0 �
1����,�'��, I ���!�ก��
��#��� 2 H���H��#()�ก()�,
���ก�ก��������������.�กก��-�ก�������
������������ ��.1�.����0 � ���(� 
 1)  ��!�ก����H���H��#,(������ก� 

I ���������'�"�#,(������ก�,"� �,�ก����������
���������� ��4H��(�"���(
1��$ก��(��ก������,��������������.�กก��-�ก��������������� *+)���ก.�ก��!�ก��            
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��ก������!�ก5����H��������#L���-/�,"�ก������������������������� �����,��F� 
��������H#��+)� �,�-+���!�ก����ก��.� #3���#+ก
�����ก��.�ก�� ���
�� !�� .� ก��.� ���
�(ก��G�ก����.������#()��4F���(�3���.����#() *+)�������!�ก�� ���ก������ก��'��, ���",�
��ก��
����,��&",����/�'��!�,.��
���#O..������� 0�","�.�����ก������/)��������(�� ก������
�
����� 
ก��!�,.��
���#O..��� '��ก��!� !"��/)���� .�!��� 3�����ก��!����!�ก��#()0 �,��0,�                  
��$������'��
������
�����ก���ก��ก����#$����%�&�'�"�#,(������ก� (Statute and 
Regulations of the Inter-American Commission on Human Rights) '�����",�
��ก�� 3�����
ก��,�ก����!�$������� ��ก.�กก�� 3�����ก��,�ก����!�$���H��������#L'��, ��������-
 3�����ก��,�ก����!�$�����#�����,"������#L�� �H���H��
��#,(������ก�0 ��(ก �,� *+)�
.�!��� 3�����ก��!����!�ก��#()0 �,��0,���$������'��,�$(1�.����
��L����#$����%�&�'�"�
# ,( � � � �� ก �  (Statute and Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human Rights) 
��ก.�ก�(�'��, ����(��!�ก����ก������",��/����,"����4H��( �1/)�&",����/�*+)�ก��'��ก����ก��
�/���'��!� !��!�,� OกF��-�ก1�!�,0���/�#()-�กก�ก
�����" �����/)����.�ก� ���� �-�ก����������
��������� !�� .��1/)�ก�����!�,!�'���-��#()���"  '��ก���"�!�,� Oก�� ��ก�"�,ก����"
������,
���
� 

��"��0�กO!�� �(ก��!�ก����+)�#()�"����.��H���H��#,(������ก� *+)��(ก��ก3��� 0,�
I �����(� �/� ��!�ก����ก���"�F������
���' � I �.�ก���กก��#(),"�F��ก��#3��,��F� .�!���
0 ���I#%���� .+��(ก��ก3��� ��!�ก����ก���"�F������
���' ��1/)�����(ก���3�!�,F��ก��#3��,��F� 
4�����������������������1�.����� (������#L#()�(�
!�3���. I �.�0�"��.������!�
#��ก����/���1/)������$ก���"�F������
���' �0 � �(ก#������.�!���ก3��� ����,��F� 4���������
�������������(� �����,��F� #()���"H���!�����
����$������ก���"�F������
���' �#()#3�
+��
���,"����4H��( #���#()0 �#3�
+��'��,��/�#().�#3�
+��������! ��ก.�ก�(�'��, ���0 �ก3��� ��!�ก��
�������ก��(�(��(ก,"� ��ก��4H��(� �����$0�"�"�F������
���' ��3����ก��(ก����������������
�����ก��(�  ��4H��( ��ก�"�,.�!�����F� &�I �ก��ก3��� ����(�
!�3���.���/�ก��( ��ก�"�, 
1����#��� 3�����ก��,�ก����!�$���#������!�����กก5����H��������#L
��!� 0�","�.�
����ก���/�,����,� ��/�ก��1�.����� (!"�F��#()-�กก�"�,��,"�ก��#3��,��F� 4���������
������������������(��(ก '��.�!���'.��F�ก�� 3�����ก����/�ก��1�.����� (���� �����4H��(         
F������
�����(ก���"�F������
���' �0 ���#�� �,� 
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2)  ��!�ก����H���H����I�� 
  ��#()0 � ���1�.����'��,ก"�������(�-+����กก5����
��H���H����I�� *+)�0�"�(
#����!�� J �N1���ก()�,ก�ก������������������������ #3������/)�1�.����-+���!�ก��          
#()ก3��� 0,������กก5����
��H���H����I�� .+�0�"1��!�ก��� J #()ก3��� 0,�I ��N1�� 
�ก()�,ก�ก����������������������&"�ก�� '!"�!�
���H���I��#() 1463 (2005) �ก()�,ก�ก��
������������������� *+)�'��.�0�"�(�H�1����#��ก5����'!"���ก���  '!"กO0 �,��
��!�ก�� ���ก������ก��#()�"����. '���ก()�,
���ก�ก������,��������������.�กก��-�ก����
�����������0,�  ���(� 

− ����� O 
� *+)�ก�����
���� '��ก�����
��I �0�"���!� !"�ก�����H����ก 

− .� ����(ก����(�,��#()�, ��O, �� ,ก '���(�����#$�H�1 �3����ก��ก�ก
��                
!���3��H��. (habeas corpus) 

− .� ����(ก���/�,����,�#()�(�����#$�H�1 ��ก��(#()�(ก������#�ก
	,"��(ก��
������������������� 

− .� ����(ก��#3���#+ก
�����
��F��-�ก���
����"������#��ก�� �����K..��� '��
�����-�
��-+�0 �I �#�),0� 1����#���.� ����(L���	
�����ก���
���-��#()���
��#�����  

− ก����"��!�,F��-�ก���
�� .�!��������0 �,"��(ก����"��!�,!���,������.��� 

− .�!���. ����(ก��G�ก����.������#()F�������&�ก5�����.������#()
���-��#()���
�� 
'����กก5����8 

��ก.�ก�(�'��, ����(��!�ก�� ���ก�� 3������ (ก��,�ก����!�$���!"�ก��(
��           
ก������� ��#$����%�&�
����4���&�ก !��#����!�
������������I���1/)�ก������������#$�
���%�&�'�����(H�1
���1/��4�� *+)��,�-+�ก������� ��#$����%�&������'
��ก���������
������������ �,� I ���4���&�ก
���H���I�������-����ก��(
��ก�������������         
�������� กO�����-����ก��( ��ก�"�,���L����#$����%�&�'�"���I��0 �I �!���&"�ก�� I �        
0�"!���GM����4 ��"��0�กO!�� ��!�ก����ก�� 3�����ก��,�ก����!�$���I �L����#$����%�&�
'�"���I������ .�!������ก�,"�ก��( ��ก�"�,0 ��(ก�� 3�������!�ก����(�,��H��������#L��          
#�ก#��'��,'!"0�"����F��3���O. .+�.��3���/)���
����"ก��1�.����
��L����#$����%�&�'�"���I��0 � 
#����(� ��/)�L��0 �1�.����� ('��,กO.�0 �����F�ก��1�.����� (�
����"���ก���ก����4��!�(
��

                                                           

8  The Parliamentary Assembly of the Council of Europe.  (2005).  The Parliamentary Assembly 

resolution.  p. 10. 
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�H���I��!"�0� �1/)��������'!"������#L#()�ก()�,
���0 � 3�����ก��!��F�ก��1�.����� (����
!"�0� 

 
2.5 �������������87	ก9�;�ก	�Z����	���ก	��[��ก9�ก	��9��9�;��������	 �	��< 

'��,"�ก������,��������������.�กก��-�ก������������������� .�0 ��(ก��
1�]��#() (
+����'!"� (!.�-+��K..��� '!"������(�������'��
��.3�ก� �(ก��ก��� ��ก������,��
������������.�กก��-�ก��������������� 0�","�.�����ก��'ก�0
�K��� ���ก������ก��            
ก��&",����/�ก��!�,.�� ��/�ก�� 3�����ก��,�ก����!�$���กO!��  ��.���O�0 �.�ก                 
���กก5���� ��!�ก��'��ก�0ก#()�ก()�,
���ก�ก������,���������� ��ก�"�,
���!������ �����1(��
���กก5���� ��!�ก����/�ก�0ก#()-�ก�3����&���ก������,����������I �ก���3�������&�
�#"����� ��0 ��������กก5������!�ก�� ��/�ก�0ก�N1�� ���#()�ก()�,
���ก�ก������������
�����I �!�� ��/���ก�ก()�,
���I �!��'��, กO.��������กก5���� ��!�ก�� ��/�ก�0ก#()            
0�"��.����&�0 ��!O�#()'���1(��1� ��/)��.�กก��
� �H�1����#��ก5���� ��/��(�H�1����
#��ก5�����N1����H���H��� H���H����+)��#"����� #����(� .�ก�������'��
��.3�ก� !"��J  ��ก�"�,

���!�� #3�����,��������������.�กก��-�ก������������������� ���0�"��.�(
+��0 ���"���!O�#()
'���(�����#$�H�1�1(��1� ��/�#()��.��(�ก��#��ก��ก��0 �,"� �(&"��,"��
��ก������,���������� 
(Gap of Protection)  ������ ��/)�0 �1�.����-+��H�1�K��� !�� .����กก5���� ��!�ก�� '��
ก�0ก#()�ก()�,
���ก�ก������,���������� ��ก�"�,
���!��'��, F���
(��.+�����-+��������
��.3�ก� 

��ก������,��������������.�กก��-�ก���������������0 � ��!"�0��(� 

2.5.1 ก��0�"�(�3�.3�ก� �,��#()0 ���ก�������I �#�),0� 
 #3����0�"�(�3�.3�ก� �,��#()'�"��� #().��3����&�'ก"ก��(
��ก����������������

�����0 ���"��������กH�1��#�����,"������#L #����(� .�ก�3�.3�ก� �,��#()'!ก!"��ก��
��
������,"� �,�ก���������� '��$������L���������,"������#L I ��N1�������� O�
��
ก�����������������*+)�0 �ก��#3�I �!�,!�#()0�"�&"��4 #3����!����(ก��1�.����-+��3�.3�ก� 
�,��
��ก��������������������� #().��&��N1��'ก"ก��(
��ก������� !"����กก5����
��#$����%�&����,"������#L���(ก���'��+)� '��ก"�����ก� �,��&� �.���
+���1/)����              
��������#L�����-�3�0�1�.����0 ���"��������กH�1 

2.5.2 ก��0�"�(ก���������#$�
������#().�0�"-�ก���������������I �&� �.� 
 #3�����(ก��1�.����-+��K�����"��'!ก!"��ก�� I �.�ก��ก%��
��ก�������������

��������������� ����ก������� !"���#$����%�&����(ก���ก�������' .+��ก� ������
��
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ก������� !"���#$����%�&�#()0�"�#"��#(��ก�� �&"� ��#$����%�&�� (�,ก��'!".��(������#()'!ก!"��ก��
,"�.�-/�����ก������� !"���#$�������/�0�" ����!�� �,�-+�������!"��,�����'��
��ก��ก��#3�
����� ���� �,� �"�F����ก���3�ก5����'�����กก�����&�กO.�'!ก!"��ก����ก0�!��������              
#()'!ก!"��ก�� ��ก�"�,���� ��ก.�ก�(�'��, ก��0�"�(ก���������#$��N1�� ��ก�"�,�(� ����"�F�ก��#
!"���#$�!"��J ���1+��(
��#���F��-�ก��������������� '��������, ���/���!� ��/�F���ก��&� 
��
����F��-�ก��������������� �&"� �-���#��ก5���� ��/���#$�#().�0 ���ก����(�,�� ����!�� 

2.5.3 ก��0�"�(ก���������#$�
�����/)�#()���&"F��-�ก��������������� 
 ���/)�#()���&"F��-�ก�����������������#()�(� �/� ������, ���/���!� F���ก��&� ��/�           

F��#()�(�",��ก()�,
���ก�����F��-�ก��������������� *+)�ก��0�"�(ก���������#$�
������
���"����� #3�����ก� �K�����ก����(�ก�����,����!�$��� #���'ก"F��-�ก��������������� ��/�         
'ก"!�,�������"�������� #����(� ก���������#$�
���������"����� �&"� ก���������#$�#().���� (Right 
to the Truth) ��/���#$�#().�0 ���ก����(�,�� (Right to a Remedy and Reparation) ����!�� .�����ก��
������ก���ก��'ก"�������"����� ��ก����(�ก�����,����!�$��� 0�","�.�����ก���/��'��!� !��
!�,F��-�ก��������������� ก��������(����/���������� J �&"� ก������
����1�.����-+��,��             
&�$��� 
��ก��.�ก�� ���
�� ��/��,���!�, (Habeas corpus) ��/�ก��������(��-+�ก������!�#()  
��&�
���.������#()��4 ����!�� !�� .����ก���ก����ก��0 ���ก����(�,��#()������� ����$��� 
'���(�����#$�H�1 *+)��,�-+�ก��0 ���ก���/�,����,�.�ก��4��"����"� ",�!"�ก��(�K����(� 

2.5.4  ก��0�"�(���กก5���� ��!�ก�� '��ก�0กH��������#L #().��&��N1���ก()�,ก�ก��
������������.�กก��-�ก��������������� 

 -/������������'��
��.3�ก� #()�3����#()��  #()ก"�����ก� &"��,"��
��ก������,��
����������"����ก��� ��/)��.�กI ����ก'��,��4�/�F��������ก���ก�� �����#$����%�&�#()�3����
#()��   ������ ก��0�"�(���กก5���� ��!�ก�� '��ก�0กH��������#L#().�����,���������� �&"� 
0�"�(ก5��������#()����,��F� �N1��
��ก��������������������� .+�#3�����ก� ก��(
��
ก�����,��I#%!"�F��ก��#3��,��F�  ��/�ก��(#()F��ก��#3��,��F� 0�"!�����I#%  ������ ��4.+��,�0 �
ก3��� ก5�����1/)���������-��I#%F��ก��#3��,��F� 0 �#������ !�� .�����(ก��& �&�
��(�,��#��'1"�0 � ��/��(���กก5���� ��!�ก�� '��ก�0ก ��ก�"�, '!"0�"�(�����#$�H�1#() (
�1(��1� �&"� ��!�ก����ก���/�,����,� ��/���!�ก����ก��.�ก�� ���
�� ��/��,���!�,
#()��!��������������(��!�4��
���!)3�#() (
���ก,"�� �� �1/)�����ก��ก����������
������  ������ 
ก��0�"�(���กก5���� ��!�ก�� '��ก�0ก���"��(� .+�#3������40�"��.������ก���ก�� �����#$�
���%�&� ��ก������,��������������.�กก��-�ก���������������0 ���"���(�����#$�H�1
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�1(��1� #����(� ก��ก3��� 1��$ก��(
����4���&� �.���)�
�����ก������,����������!"�ก��(�(�
I ��N1��ก��ก3��� 1��$ก��(
����4���&� �.���)�
+����ก������,����������!"�ก��(�(� 
I ��N1��ก��ก3��� 1��$ก��(��ก��ก3��� ก5���� ��/�.� ����(��!�ก��!"��J #().3�����               
.+�������)�.3�������"����)���ก��
.� &"��,"��
��ก������,�����������(� 

2.5.5 ก��
� �
!�3���.��ก���ก��.� ก��ก��K��� 
 ก��0�"�(�
!�3���.��ก� (Universal Jurisdiction) �3����ก��(
��ก�������������

�������� .�ก"�����ก� �K�����"��'�"�����ก��'ก�0
�K��� ��/)��.�กก����������������
��������� I ���ก%��'��,��4.��
��0��(�",��",���ก��ก��#3��,��F�  �,�  ��������ก��4�(ก��
.� ก��ก��K���ก���������������������#()�ก� 
+��H��������#L
��!���"���������'��
����$��� ก������,����������'ก"ก��( ���ก�"�,กO.�0�"�����-ก��#3�0 �I ���4��/���	ก��/)�� 
H����ก#()�ก()�,
���0 ���"���(�����#$�H�1�1(��1� ��"��0�กO!�� ��/)��.�ก�
!�3���.��ก��(�             
����������� O�#()-ก�-(��ก����ก ก��ก3��� �
!�3���.��ก�.+�0�"�,�ก��#!"����กก��                  
0�"'#�ก'*�ก�.ก��H����
������#L�/)� �,� 

2.5.6 ก��
� ก�0ก�N1����#�����,"������#L 
 #����(� '��,"����K..���.��(ก�0ก�N1�� ���
�������&�&�!����"'��, �/����#3����

�ก()�,ก�ก���������� '!"กO����ก�0ก#() 3�������� ������%�$��� '��ก�������	����(ก��
������������.�กก��-�ก����������������#"����� ��0 ��(�3���.� J #().��
��.� ก��'ก�0

�K���0 � �,�!�,��� �(ก#�������������	ก�#().� !���
+��H���������&�&�!�  .+�0�"F�ก1�����                  
#�ก����#L!���ก��#3�ก����/�0�"ก��#3�ก��!���3�'���3�
�����#3���� �,��'!".����                
�,���",��/�!�����,���4������&�ก
�������&�&�!��#"����� .+�����(&"��,"����ก�����                   
�,�����������(ก��ก ��/)�1�.����-+�ก�� 3��������
��ก�0ก��#�����,"������#L ��"��0�กO!�� 
ก���(ก�0ก���,"������#L�������&"���ก���ก��� J ��ก������,���������� '!"�"�.�&",������         
�����4�(ก������,����������#() (
+��0 � 
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ก�	
���	�������������ก��������ก��ก�� �ก����
	��� ����������� ���

ก�!��
!����!!"��ก!�#	�$��%�กก�	������&� 
 

ก���������	
�����	������� ��� �����ก����������ก��	������ ������������ �ก
ก�����	��ก!� "ก��#�$�����
% &'��$���ก�(&�)�����$����ก��)$��������)*+����
	�
������ ���,����ก�(&�&��ก-	��./$��
� (ก��+��#�
���ก��(.�(ก�������1ก����'2�) �����2� 
 �����#�
�'ก����$� ,������$��/*��+��)������(	�$����(�&4&'��'����
������&��ก-	�� .�(          
ก���(���	
�'ก���������	
�����	�������,������ก���(��*��*&5*���6����)����� ����ก��
���������$�����������'2 ��������� �กก��/�7��+��	��กก-	���(	�$����(�&4 !��8/�(
	��กก-	�������(	�$����(�&4 ��(ก��ก������ก
��	�
�+��ก���9��+)�9��� ��ก�����
 
.�(ก�����ก���+���:(ก���ก��ก-	���(	�$����(�&4�$��
���������*����+����;1 
 
3.1 !��
��)�
������������ 

 �กก�:'�=�	�ก���������	
�����	�������&'��ก*�+�2���	��> ��(�&4&���!�ก
�$��./�$	��.�()$�������  ��&9��	
�	�$��������
��(������(	?ก��� �ก�	)�ก��:?ก���������	

�����	������� ���)��ก���/�����'ก�
�������)*5���&'�/���'/��#�
�$������
�� ���,��                
ก�����ก�����(��1�ก���������	
�����	��������	
�+
���$������� ��&���(	�$����(�&4 ����
#�
���ก��)�����������$���' �����$�&'��	��(����)*#�
�	
ก��)�(	��ก�$� ก����
ก9�����������	

�����	���������2�����ก���(��*��$���
�.��)$�ก������/��	��ก�*)*5��� �*&5*���6��.�(
���'@�/+�2�/�2�;�� .�(#�
�'ก����'ก�
���	
��;���+����(�&4��> �������	
� �	�
�&'�&'��'�9��� 
	�
�&'���������
ก-	�� .�(	�$�����ก'��ก������������ ����*����)��ก-	���9�	���ก��
ก�(&9�	���ก����
�9��� &'��ก*��� ����9�#���$ก��������	���ก��&9��	
�����	���������2�             
.)$ก����'ก�
���	�$��'2��#�$�/'�/�)$�ก��.ก
#+�=�	��$���'��(�*&5*@�/  �� 9�����)
���'

                                                 
1
  Louis Joinet the independent expert and Chairman of the working on the administration of justice of 

the Sub-Commission that drew up the 1998 draft international convention on the protection of all person from 
enforced disappearance.  (2003).  United Nations Document. p. 6. 
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	��ก�ก:e?�8/�(��&���(	�$����(�&4 &'��ก'��+
��.�(�����,�9�����
��ก���	
������
�����
����� �กก��,�ก�������	
	������� &�2���&���(	�$����(�&4.�(@�����(�&4 

���(	�$��ก��/* ��:��&�����)*+���$������������2� ��(��1�&'��9������(��1�	����
&'�#�
�'ก��/* ��:�,����� ���.��.�(�����	��(����ก�� ��&9�)������(	�$����(�&48����'2 
!� �ก�����	1�+����
��'������*��( (Mr. Manfred Nowak) &'����กh�������ก��)�� ���
!�����
��&'��'��$ +��ก����
����������ก����(	�$����(�&4.�(�*&5*���6�� �9�	���ก��
��
���������� �กก��	�������!�,�ก������	���!�#�$������ ��2� #�
����&������ก+��
���.����ก�� ��&9�)������(	�$����(�&48����'2#�
����'2 
 3.1.1  ���������*&5*���6���8/�(�
�� �����'+
��'��� �$����	
������(�&4#�
�9����,��
�����
�.��+��ก���������	
�����	���������กก�$� .�(�����,�����)*,�����(��'�
/��5ก�:'+����;@��'#�
��กก�$� #�$�$� (����ก���9���*�ก��&������ 	�����)�ก����ก���i��ก��
)$��> &�2����
��ก���i��ก�� ก���'�� .�(ก������
 .�(ก�� ��&9����������8/�(�
��+�2�             
 (�$��	
ก����./�$.�(�:���?����#�#�
�$�ก�$� 
 3.1.2  /*5'�������ก�����������)$�)
��ก��&���� �����'+
��'��� �'��ก6:(+��/��5ก�:'&'�
�ก�
��'�ก��  �������,������
#�
��ก���	
������
�����)$�ก�:'+��ก���������	
�����               
	������� )��� ��'ก�#ก��ก��)�� )��&'� (�9�����
#�
��!�#�$ 9�)
�� ��)�2�+�2��	�$ 
 3.1.3  /*5'�������ก���ก)*ก��(	�$����(�&4�$��
��*&5*+��/������.�(�*&5*&��ก������� 
�����'+
��'��� ����&'����+���*&5*���6����	��ก	�����.�� ��� (&9��	
�$�+�2���ก���	
����
��
�����)$�ก�:'+��ก���������	
�����	������� &'��'��ก6:(+��ก���(��*��*&5*���6��              
&'�	��ก	�� .�(�
�ก�#ก&'�	��ก	��+���:(ก���ก���*&5*���6��  �� (�$��	
ก��              
�	
������
������'��(�*&5*@�/*��+�2�2 

 �กก���$��ก��/* ��:�,��+
��'+
���'+��ก�� ��)������(	�$����(�&48����'2             
�����.��)$��> &�2� 3 ���.�� ��(5���:(&9����/* ��:��&�����)*+���$����������  ��#�

�����	
 (ก)  ��&9�)������'2+�2������.��+���������� (+) �	
�����$� "���������$��
�ก��
��
����������&�ก���	
/
� �กก��,�กก9�����������	
	�������% (Convention for the Protection 
of All Persons from Enforced Disappearance) (�)  ��)�2��:(ก���ก������	�$ �����$� "�:(ก���ก�� 
)$ � )
 � � ก � � �� � �� � � 	
 �� � � � 	 �  � � � �� � % (Committee on Enforced Disappearance) . � (                  
(�) �'�&�����)*�	
�'ก��&�&��!�&'���(���+���	�$���;@��'����+
�����&�2� 4 ��(ก�����ก�$���'2 

                                                 
2  Ibid.  
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#�
���ก���������&'���(���+���:(&9����/* ��:��&�����)*+���$����������!�#�$�'��
��
����
��.)$��(ก����3 

�
��	)����ก�$��+
��)
� ��&'����.�
�  �กก��ก�$������������/�2�;��+��	��กก��
���&'����กh���h*����$��
�ก��	������� .�(���*��
�ก�#ก)$��> ��/�2�;��+����������
)$�)
��ก��&���� (CAT) ��(ก��ก��ก������$���$��+��ก���	
������
�����&'����กh �ก
+
��&1  �*� !��8/�( �กก��&9������ก��)�� ���!�����
��&'��'��$  +��ก����
�����
�����ก����(	�$����(�&4.�(�*&5*���6�� �$��ก��ก���+
��$���	
�����	1�!����?ก���ก��
���?ก��(	�$����(�&4 .�()��.&�+����(�&4)$��> &'��+
��$��/* ��:�	����+
�����ก)ก��:?�
�
&9��	
ก��/* ��:��&�����)*+���$�������������ก�$��#�
�9���1 ���$��#������&'� 23 ก����            
�.4.2005 ��	
�� 12 +�� qPalais des Nationsr : ก���� �'�� .�(#�
�'ก�������&�����)*+��           
�$�������������ก�$��)$�#����:(��)�'�*&5*���6�� �:(ก���ก�����&'� 3 .�(�������	�$
.	$��	��(����)* )���9���� �����&�����)*+���$�������������ก�$�� #�
�$��ก��������!��:(
��)�'�*&5*���6���$��������ก8��&? (Consensus) �
��*)*&'� 1/1 +���:(��)�'�*&5*���6��            
�����&'�  29 �*,���� �.4. 2006 ��������)*.�ก���)�2�.)$ก$�)�2�+�2� .�(�$��ก��������!�
�:(ก���ก�����&'� 3 �����&'� 13 /t4 *ก�� �.4. 2006 ������&'����#�
�$��ก��������!�������
�	�$.	$��	��(����)*�$��������ก8��&?��$�ก�� �
��)*&'�  61/177 +���������	�$.	$�
�	��(����)* �����&'� 20 5������ �.4. 2006 �$��ก��ก���	
ก����������+�� 103 ��(�&4 &�2��'2 
���������$��
�ก��	�������#�
��v��	
�'ก������������&'� 6 ก��@�/��5? �.4. 2007 :                   
ก������'� ��(�&4w�����4� ������������ก�$���'ก�������!� 57 ��(�&4 &�2��'2   �,�����&'�                  
2 �'���� �.4. 2009 �'��(�&4#�
�$������������������$��
�ก��	�������.�
�&�2��*2� 9���� 
81 ��(�&4 .�(�'��(�&4&'�#�
�+
��$�����������������.�
���� 10 ��(�&4 !�ก���	

��)���� 9���� 9 ��(�&4 ��� ��(�&4.��.���' ��(�&4���?� �)*�$� ��(�&4!��*��' ��(�&4
�*��� ��(�&4w�����4� ��(�&4x������� ��(�&4��1ก�*!ก ��(�&4����ก�� .�(��(�&4����ก�� 
.�(!�ก��@�������)*�'ก 1 ��(�&4 ��� ��(�&4����ก�,�� �$��#�ก1)�� ���������'2��#�$�'��
��
���������=  ���������� �ก���'��(�&4&'��	
��)����#�$��� 20 ��(�&4 )��+
�ก9�	��+��
��������+������������� 

&�2��'2!�����
��+�����2�	�+�����������$��
�ก��	����������2�  (�'��ก6:(
��
�����ก��ก����������)$�)
��ก��&���� (CAT) ��� .�$���ก���� 3 �$�� ����'2 

                                                 
3
  Ibid. 
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1)  �$��+��	��กก��.�(/��5ก�:'+����;@��' (+
� 1 ,��+
� 25) 
2)  �$��+���:(ก���ก��)$�)
��ก���������	
	������� (+
� 26 ,��+
� 36) 
3)  �$��+��ก���+
��$������@��'.�(ก��.ก
#+�������� (+
� 37 ,��+
� 45) 
!����2�	�����(+����������$��
�ก��	��������'2  (�'	��กก��&'��9������ก�� 

�	
������
�������$���'�ก���h*����$��
�ก��	������� .)$#�
�/*���)*�ก�#ก��ก��)�� )��
)��� �ก9�	�����(��'��ก'��ก��/��5ก�:'+����;@��'.�(��)�ก����ก���'��)$��	����	

��ก+�2� �������,��ก���	
�9� 9�ก������+���	����/����	
�'ก����
������$��ก�
��+��� !����,��
������������+����
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3.2  ��9:�����!;<"������9����������� 
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�'ก���������	
	������� .�(
)$�)
��ก���(��
�!&6	���#�$�'ก����!&6�9�	��������ก���ก���������	
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ก����������ก$�� 
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�
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��;.�
� ก1#�$ก$��	
�ก*�/��5ก�:')$���;&'� ()
���	
������
�����)��&�����)*����> +��������� 
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&'��	
,���$� ก���������	
�����	������� !�)��)�&'�#�$��$��;��2� ����������+��ก* ก��@���+��
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�	��(��	���#�$�$��#���2� ��;@��'�$� ()
�������,�'2. �	����5*��#�
�$���	)�����������
�/'�/� 

 
3.3 "�ก=��!��
>? �ก����ก��ก����!��#	���!!"	������&� 
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	�������&'��'��ก6:(+��
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 3.3.1 ก��ก9�	���	
�'�����*�&������ 
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&'����&'���������#�
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��
��	)�����������&'��$�
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� 7 +����������) ������� (+
� 8 (1) +����������) .�(�+)�9��� 4�� 
(+
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1) �&��!&6 
 !�	��กก��&'��$� �&��!&6�9�	���ก��ก�(&9������*�&������  ()
���	��(��.�(
#�
����$��ก�������
�.��+��ก��ก�(&9������*���2� �������� ��#�
ก9�	���	
��;@��'.)$�(��; 
 ()
���	
�'�&��!&6&'��	��(���9�	��������*�;���������	
�����	������� !� ()
��,��
�$����������*��
�.�� �����
��	)���+��ก���9����,���(��ก-	������&'�.)ก)$��ก��+��.)$�(
��(�&4�����9����5 ก��ก9�	���&��!&6&'��
�.���9�	��������*�ก���������	
�����	�
��������2�  ��+�2���$ก��ก-	��@���+��.)$�(��(�&4��2�> ��� .)$�$���
�&'����ก1���
/* ��:�#�
�$� �&��!&6�9�	��������*�;���������	
�����	������� 	���)$�ก��ก�(&9�
�����*�����'��ก6:(+��ก���������	
�����	���������2�  ()
���&'��&$�	���#�
+���ก��
�����*������
�.��)��&'�ก-	��@���+��.)$�(��(�&4#�
ก9�	��#�
	��� (#�
ก9�	��+�2� 
��$� �&'��&$�	���#�
+���ก�������*�)$��'�*) 	��������*�)$�ก��&���� ����)
� �$��#�ก1)�� 
�9�	���ก��ก9�	���&��!&6�'2�'+
�����ก)�'ก��1ก�
�&'����#�
/* ��:���� ���$������������*�����
#�
���ก�����������| �.4. 1998 ��2� #�
�'ก�� 9�ก���&��!&6#�
 !��*�	
�9�!&6��(	���'�*)             
����
��!&6)$������*�;���������	
�����	��������'2 .)$#�
,�ก)����ก#���&'���� �����+
�� �$�
�	)�&'�)
��)����ก#�ก1������ �ก ก���9����,���(��ก-	������&'�.)ก)$��ก��+��.)$�(��(�&4
�����9�������ก�$��.�
�������� 
 2)  ������� 

�&�����)*�ก'��ก�����������2� ,��#�
�$������&�����)*&'��9������ก�������,��
��),���(���?+����������+
����� ��� ก��)$�)
��ก���(��
�!&6	���#�$�'ก����!&6�9�	���
�����ก���ก���������	
	������� ���� �กก������&'������!��$���	�$�$� ก���������	

�����	���������2�,�����������*�&'���ก�(&9�)$�������)����&$�&'���
ก�(&9������*���2�����
�ก�v�+
��&1  �*��ก'��ก���()�ก���.�(�,��&'���$+���������
,�ก�������	
	������� .�(
+
��&1  �*�&'��'��$����#�$�'�������� � ���&'����กh���&�����)*+
� 17 +���h*����$��
�ก�� 
	������� .)$������ �ก����#�$���� ��/'�/���������+��ก��ก9�	��������� !��8/�(                   
����(��1��=�	�&'��$� ��������9�	���ก�:'+��ก���������	
�����	���������2������*��)
����
������� .�(��(��1�&'��$����	
���*�	
�9������������
�����$�ก�:'+�������ก���)$����6��)*
	���#�$ &9��	
��(��1��ก'��ก����������'2 ������(��1�	����&'��'ก��,ก�,'�ก���$��	��ก	��           
������&'����.�
�ก1#�
�'ก�������ก���$� 	�กก-	��@���+����(�&4��2�ก9�	���	
�'������� 

                                                 
5
  Ibid. 

DPU



48 

ก���9������������
�9�	���ก���������	
�����	�������&'�#�$,���(���+�������ก���)$�
���6��)*��2���/����#�
 &�2��'2 �������� ��#�
ก9�	���	
��;@��'&'��'ก-	�� 9�ก���
�����������2� 
 ()
��ก9�	���������&'������.�(�	��(��ก�������
�.��+�������*� ������(��1�+�����
����&'��ก'��ก�����������.�(�����	��(����2� �����	
+�2���$ก���(��ก-	��@���+��
.)$�(��(�&4 

�$��#�ก1)�� ��(��1��9�����9�	���ก��ก9�	�����������ก�:'+��ก���������	

�����	��������'2��� ก��ก9�	���	
��;@��'&'� (������
�������ก��ก�:'+��ก���������	
�����
	������� )
����*������������)�2�.)$����&'�ก���������	
�����	�������#�
�*2������ !�          
,���$�ก���������	
�����	���������2�����ก��ก�(&9��������������*�)$������� ����	��กก��&'� 
�	
,������ก��ก�(&9������*�)$��������'2 ���h*����$��
�ก��	�������#�
�����)*#�
�$� ก��
�������	
�����	���������2��	
,������ก��ก�(&9������*�)$�������)����&$�&'���
ก�(&9������*�
�����ก�v��()�ก���.�(�,��&'���$+���������
	������� .�(+
��&1  �*��	�$��'2��#�$���กh
�$������ � �����2� ก����*������������)�2�.)$���&'�ก��������	
�����	�������#�
�*2������               
 ��	��,��������*2����ก��ก�(&9������*�)$������� �����&$�ก���$� (��*��������������ก�:'+��ก��
�������	
�����	�������#�
�������
ก�(&9������*�#�
��v����()�ก���.�(�,��&'���$+�������
��
	������� .�(�����+
��&1  �*��ก'��ก���()�ก���.�(�,��&'���$+����
	�������#�
�'+�2�         
�$������ �.�
� 

3) �+)�9���  
�9�	����&�����)*ก9�	���+)�9��� �'2  ��������#�
��*�)���&�����)*�ก'��ก��              

ก��ก9�	���+)�9���  ���&'����กh��+
� 5 +����������)$�)
��ก��&����.�(+
� 4 +��/*5'���
����ก���+����������$��
��*&5*��1ก 8���&'� 2 �$��
�ก���
���1ก !��@:'��1ก.�(�*�����ก��� ����1ก 
!��'�	)����������� �กก��&'��$���	�$.�
� ก���������	
�����	���������ก��(ก���
�
ก��ก�(&9�&���� �����2� �+)�9���  ���������#��$����'�ก���/�����(!��?��ก���9���*���'
@����+)�9��� +��4��&'������,�9���*���'ก��&�2� 2 �����*�#�
 ��ก �ก�'2.�
� ก��ก9�	���+)
�9��� ���&'��(�������������'2  (����ก��ก9�	���+)�9��� &'�'��ก6:(ก�����ก� (Quasi-universal 
Jurisdiction) ������ (����&'������ก���$��./�$	����กก�$�ก��ก9�	���+)�9��� ��ก� 
(Universal Jurisdiction) &'�����������(��1�&'�,ก�,'�ก����$.�
��������+���*&5*���6������>  �ก
��(��1�+��ก��ก
���$���+)�9��� +����(�&4���� �
��	)����ก�$���������� ��#�
ก9�	���	
��;
@��')
���9���*���)�ก��)$��> &'� 9����� �/����	
)��'�+)�9��� �	��������*�;���������	
�����
	���������ก�:')$��> ���)$�#��'2 
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1)  ����������*�;���������	
�����	������� #�
�ก*�+�2����*�.��&'���$@��)
�+)
�9��� +��)� 	��������� 	�����ก�4��&'� (&(��'�����;@��'��2� 

2) �������
,�กก�$��	��$�ก�(&9��*������������)*+����;@��' 
3) ����������&'�	���������������������)*)� .�(��;@��'/* ��:��	1��$������ 
3.3.1.2 �����*�&������)��ก-	�������(	�$����(�&4 
��ก�:'&'�ก���������	
�����	�������)������������ก�:'�� ����ก��ก�(&9�  

�$��ก�
��+���	����$�������(��.�
� �	
,���$�ก���������	
�����	����������ก�$��                
���������ก���)$����6��)* (Crime against Humanity) )��&'�#�
�(��#�
��ก-	���(	�$��
��(�&4&'���
������.ก$ก�:' ���� ()
���	
#�
�����)��&'�	��กก-	���(	�$����(�&4�	�$���2�
ก9�	�� &�2��'2 �����ก���)$����6��)*)��&'��(��#�
��	��กก-	���(	�$����(�&4���ก�$�� 
$������&'��+
�� #�
,��ก��ก�(&9������*�;�������ก���)$����6��)* ���&'�#�
ก9�	��#�
                
��5������4�������(	�$����(�&4 �����2� ��ก�:'&'��'ก��ก�(&9������*�;���������	
�����
	������� ����#�
ก�(&9��$��ก�
��+���	����$�������(�� .�(#�$�� �9���*�ก�(���ก��
�)*5���&������@�����(�&4)$������*����ก�$��#�
�$���'��(�*&5*@�/�/'�/� ��;@��'+��
5������4�������(	�$����(�&4 	����:(��)�'����������.	$��	��(����)* ก1�����,����
ก�:'ก��ก�(&9������*���2�#�����ก�� (Prosecutor) +��5������4�������(	�$����(�&4          
�/����9���*�ก�������������� 	�����ก�� (#�
��*��ก���������������
�)����������#�
���
+
���� �ก.	�$�&'���)$��> &'��'�����$������,�� �9�	���ก�:'+��ก��ก�(&9������*���2� .�(              
��������������1 .�
���ก�� (#�
�9���*�ก������i��������')$�4�������(	�$����(�&4)$�#� 
)��+�2�)��+��5������4�������(	�$����(�&4 ��(ก��ก��	��ก�ก:e?�$��
��*5'/* ��:�
����.�(/��	��ก;�� (Rules of Procedure and Evidence) .�(+
�������+��4�� (Regulations 
of the Court)  
 3.3.2 ก������
�'�������*���&��./$� 

��ก�	��� �กก��ก9�	���	
�'�����*�&������ �9�	���ก��ก�(&9������*�              
;���������	
�����	������� ����������#�
�����)�;����ก���	
������
����������             
 �กก��,�ก�������	
	������� �����ก'��+
��ก��ก��ก�(&9������*�&���������ก�$��#�
��               
&��./$��'ก�
� !��8/�(��������+��ก��.ก
#+ �z���� �'�� 	�������
������'	�&'��ก*�+�2�          
.ก$�	��� ����������
&'�#�
���������'	� �กก��ก�(&9������*�;���������	
�����	���������2� 
!�/��5ก�:'+����;@��'&'�ก9�	��#�
����������+
� 8 (2) ��ก�������(ก���*&5*+����
)ก����
�	���+��ก���������	
�����	������� �	
#�
���ก������
�'���$���'��(�*&5*@�/��                
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���(	�$���������+��ก��ก�(&9������*�&��������2�  �� 9�����)
��/* ��:�,��	��ก�ก:e?
�ก'��ก��ก���'��)��ก)*ก��(	�$����(�&4�$��
��*&5*+��/������.�(�*&5*&��ก������� ����
ก9�	��/��5ก�:'+����;@��'+��ก)*ก��(	�$����(�&4���ก�$���	
)
�� 

1)  �����(ก���$�  �������&'��*&5*	������'@�/+��)�����������#�
��ก)*ก��'2                  
,�ก�$���(��*�)
��#�
���ก���'���$�������� �*� �� .�
�$�ก���$���(��*���2� (ก�(&9�!������
��
�h*��)*ก��)��	�
�&'�ก1)�� 

2)  �����(ก���$� �������&'���'ก�
��ก���'�����ก�$��$���'�*&5*&'� (#�
���ก��
/* ��:� �กwy�)���ก�� wy���*	�� 	���wy��*)*�����)*&'��'�9���  	��� �ก	�$��������&'��'�9��� 
)��&'�ก9�	��#�
���(��ก-	��+����; .�( ()
��/�7���	
ก���'��!�ก�(���ก��
�)*5���&��4������ก*�������#�#�
 

3)  �����(ก���$� �����#�
�����&'� (�	
�'ก���'��.�
� � 
�	�
�&'���
�'�9��� )
��������
�	
ก���'����2��	
�������$�� �*� ��6 

!�&'���;@��'+���������� ()
�������(ก���$� �	���+��ก��ก�(&9������*�;��
�������	
�����	�������  ()
��#�
���ก���'��	���#�
���ก������
!�#�$��ก�
� �	��(��
.�(�$��/��/'� @��)
�(��ก-	��@���+����; �����2� ��;@��'+���������� ��)
�� ���	
�'
ก-	��.�(��)�ก��&'��	��(����ก������
�'�������*���&��./$��	
.ก$�	����
� &�2��'2
�	���&'�#�
���������'	� �กก��ก�(&9������*�;���������	
�����	���������2� #�$ 9�ก��
�8/�(�����&'�,�ก�������	
	��������&$���2� .)$���,����������.�(��
&'��ก'��+
��ก�������             
��
,�ก�������	
	������� ����#�
���������'	�.�(&�ก+?&���� �กก��ก�&9������*����ก�$��
�
� ��� (#�
ก�$��,����	��+
�)$�#� �ก'��ก����ก�(&�)$��	���+��ก��ก�(&9������*�;��������
�	
�����	������� 
 
3.4 >"ก��������������9��>&�����ก��������ก��ก����!��#	���!!"	������&� 

��ก��/* ��:�,����
&'� �ก'��+
��ก��ก���������	
�����	������� ���� (#�
���
��ก�(&� �ก�&�����)*	���+
�ก9�	��+������������2� �� .�$�ก��/* ��:�#�
���� 2 �$��
	��ก> ��� ��
&'�)
������*������ก��ก�(&9��(��*� .�(��
&'������	���+��ก��ก�(&9��(��*� ����'2  

                                                 
6  The International Covenant on Civil and Political Rights, 1969, Article 2 (3). 
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 3.4.1  ��
&'�)
������*������ก���������	
�����	������� 
���&'�#�
ก�$��,��.�
��$� ��������8����'2.�(!�)��+���*&5*&'� (#�$,�ก�������	
             

	���������� #�
ก$��	
�ก*���������*����)$�&�2���;.�()$������  �กก��ก�(&9��(��*�)$��*&5*
&'� (#�$,�ก�������	
	�������&'��ก*�+�2�#�$�$���ก�:'.�(�,��ก��:?��ก1)�� ���� 

1)  ��; 
�����/* ��:�,��������ก/��+����;)��/��5ก�:'+����������.�
�  ���	1�#�
�$� 

�&�����)*+������������'����$��
�ก-	����5*����� (Vienna Convention on the Law of 
Treaties) ก9�	���	
 ��5*�����&�ก8���&'��'����
������$����ก/��)$���;@��'�	
)
���h*��)*)��
��5*�������2�!��� �*) .�(��;@��'+����5*�������2� ()
���h*��)*)����5*�����!�               
#�$�����,ก�$���
��ก-	��@���+��)��/���ก��
�ก���h*��)*)����5*�������2�#�
7 ���&'�
�:(ก����5*ก��ก-	���(	�$����(�&4.	$��	��(����)* #�
���	
�����	1�#�
�$� 	��ก�� �*)
��2������$��	�����$����'�ก��ก��	��ก�����)
�����������8 

�����2� �������;@��'��#�$�h*��)*)��/��5ก�:'+�)����&'�ก9�	��#�
���������� 	���           
#�$�h*��)*)��/��5ก�:'!��� �*)  ��ก$��	
�ก*���������*����)$�ก�:'+��ก��#�$�h*��)*)��
/��5ก�:'��2� ���&'����กh���$���&�����)*�ก'��ก����������*����+����;�9�	���ก��ก�(&9�
�����*���&���(	�$����(�&4 �������������	��ก;��ก���'��$+�� ��')��(�/:'&'��ก'��+
��ก��
��������*����+����; ����,�ก������.�(#�
���ก��������!��:(ก����5*ก��ก-	���(	�$��
��(�&4 �������/t4 *ก�� �.4. 2001 ����#�
�����)*���#�
�$� ก��ก�(&9������*�+����;��> 
��&���(	�$����(�&4 �9���������������*����+����;��2� !�&'�ก��ก�(&9������*�+����;��&��
�(	�$����(�&4��2� ���ก���h*��)*�������ก��ก�(&9�	����(��
�ก��ก�(&9����� 

(1) �ก*� �ก��;&'�����)��)�)��	��กก-	���(	�$����(�&4 .�( 
(2) ก$��	
�ก*�ก��wy�wz�/��5ก�:'��&���(	�$����(�&4+����;��2� 

                                                 
7
  The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969,  Article 26 and 27. 

 Article 26 Pacta sunt servanda 
 Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. 
 Article 27 Internal law and observance of treaties  
 A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a 

treaty. This rule is without prejudice to article 46. 
8   ��/)  �����&�.  (2548).  ก�	
���	���������.  	�
�. 140.  
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�
��	)����ก�$�� ��; ��)
������*������ก��ก�(&9�	����(��
�ก��ก�(&9�+����; ���� 
���$��+��ก���h*��)*+����; #�$�$� (����ก��ก�(&9�ก��	����(��
�ก����2� ��)
��/* ��:�,��ก��
.�����ก!�)��.&�+����; �����2� #�$�$�ก��ก�(&9������*�+����; (�ก*� �ก���?ก�+����;	���
!�ก���h*��)*+��� 
�	�
�&'���; .�(#�$�$�!�ก��ก�(&9�	����(��
�ก��ก�(&9� 	��ก$��	
�ก*�	���
�'�$����ก���������	
�����	�������&'��ก*�+�2����+)�9��� +����;��.�
� $��,��#�
�$���;��2�
wy�wz�)$�/��5ก�:'&'�ก9�	��#�
����������  
 2)  ����� 

 �ก/��5ก�:')���������� ��ก��ก9�	���	
ก���������	
�����	�������,������
�����*�&������)��ก-	��@�����(�&4 �����2� ก��/* ��:�,�������&'�)
������*������
ก���������	
�����	���������2�  ��)
��/* ��:�)��	��กก-	������&���#� ����ก9�	���	
��
&'�
)
������*����&������ ��� �����&'�#�
ก�(&9������*���2�!�� )�� #�$�$� (#�
ก�(&9������*�
��2���;��()��ก��	�����
��������ก1)�� �9�	���ก���	
�9� 9�ก������+��ก���������	
�����           
	�������)���������� �$�#�$�'�(��ก-	��������&'� (ก9�	���	
ก���������	
�����                
	�������!����4 �ก� )�����������*� �$��#�ก1)�� ก��&'�#�$#�
�(��,��� )����ก�(&9�
�����*�#�
������������2� ก1�/�����(!��?�9�	���������
ก-	������@�����(�&4������ �'
����.)ก)$��ก��#��9�	�����;@��'.)$�(��; ��$� �������(�&4 ���,����(�&4#&��2� ก��ก�(&9�
�����*�!�� )���� ���,��ก��ก�(&9�&'������,��1��	1���#�
�
�	����������(�&4��2�ก��
ก�(&9������*�!�#�$� )�������(ก��ก1�� ก$��	
�ก*���������*�&������#�
 �����2� ��������*�
&������+��������9�	���ก��ก�(&9������*�;���������	
�����	���������2�  �����,��ก��
�(��
�ก���h*��)*	�
�&'�+��� 
�	�
�&'� ��ก���	
������
�����)$�������	
/
� �กก��ก�(&9�
�����*����ก�$���
� !��8/�(� 
�	�
�&'�+����;&'��'	�
�&'�!�)����ก���i��ก�� ������
������ 	����9���*���')$�ก�:'.�()$���
ก�(&9������*�;���������	
�����	���������2� 

�$��#�ก1)�� .�
�$��������� (��v�!�ก���	
��;@��'.)$�(��; �����,ก9�	��
ก-	���ก'��ก����������*�&������+������� #�
)���(��ก-	������@�����(�&4+��
)���� ������ .)ก)$�� �ก��;@��'����#�
 .)$��������#�
�����)�;��+�2�)�9� �9�	���ก��ก9�	��
ก-	���ก'��ก����������*�&������#�
 �/����	
����/��5ก�:'+����;&'� ()
��ก9�	��ก-	��          
�	
�ก*���������*�&������)$��	�$���������)$�#��'2�����$���
� 
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(1)  �������
ก�(&9�ก�� ����ก�� �
��+� 	�����ก ���	
�'ก��ก�(&9�ก��	���/���
ก�(&9�ก�� ,���$�������
����
�$���*�	���������
�$����ก���������	
�����	������� 

(2)  ��
�����������&'��'�9��� 	�
�&'�����*���� 	���������ก* ก��������ก'��+
��ก��
�����ก���ก���������	
�����	������� ����#�
��
	������#�
��
�$���
&'���$@��)
�9��� ����ก��	���
�9��� ������+��)� #�
ก$�	���ก9���� (ก$������ก���ก���������	
�����	������� .�(           
#�$��
��)�ก��&'� 9�����.�(�����)���9��� +��)� �/����i��ก��	�����������ก��&9��	
�����
	������� 	���#�$. 
�������.ก$� 
�	�
�&'���
�'�9��� ��ก��������������.�(�i���
��
�9���*���'9 
 3.4.2 ��
&'�#�
�����ก�(&� �กก���������	
�����	������� 

��ก �ก��; � 
�	�
�&'�+����;��
�'	�
�&'�������������	����9���*���' � 
�	��&'���;
��
ก�(&9������*�;���������	
�����	������� 	�������������� ����������
&'�)
������*������
ก���������	
�����	����������ก�$�� ���'��
&'�#�
�����ก�(&� �กก���������	
�����	�
������ �����+
����ก'��+
��ก��ก�:'+��ก���������	
�����	����������'ก��ก ����������
#�
���
������'	� �กก���������	
�����	���������2� #�$�$� (����)���������
,�ก�������	
	�
������ �������� ��)*/'��
�� ��
�ก�
�*�	��������������&'��ก'��+
�� ��$� &'����ก6�ก-	�� 
&������ /�� 	�����
#�
&���,��+
������> �ก'��ก��ก���������	
�����	������� ����)
�         
������&'��'2 (#�
ก�$��,���8/�(�	���.�(��1ก&'�#�
�����ก�(&� �กก���������	
�����	�������ก$�� 
����'2 

3.4.2.1  �	���+��ก���������	
�����	������� 
�&�����)*+�������������$��&'��ก'��ก���	��� ����������
&'�#�
���������'	� �กก��

�������	
�����	���������2� ,�������&�����)*&'�#�
�	
ก���������*&5*+���	���.�(ก9�	��
���(��'���������*����&'��')$��	����/*���)*��	
�'�������� ������:?��ก*��+�2�  �ก��*�&'�
�h*����$��
�ก��	���������2� ก9�	��#�
�/'��	
��
&'�#�
���������'	�.�(��������+��
����� /��#�
���ก������
�'��.�(#�
����$��*�#	�&�.&�)�������10 !�#�$�'ก��������
�*&5*+����
&'�#�
���������'	����#�
!����� ��&$�&'���� ������ก �ก�*&5*��ก������$��*�#	�
&�.&�&'�/� (�	1�#�
�$���������5���.�
� ���$��+���*&5*��ก��#�
���ก������
�'����2�
ก���#�$�����,�(��#�
�$������ ��/����	
��������,����)�ก����#�
�
�� �
��	)����ก�$���'2 

                                                 
9  The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 1998, 

Article 6.  
10  The Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, 1992, Article 19.  
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�&�����)*+
� 24 +�����������$��
�ก��	�������  ��#�
�'ก��ก9�	���*&5*.�(ก���	
����
��
�����.ก$�	���+��ก���������	
�����	�������#�
!��(��'�*��+�2� ���)$�#��'2 

1)  �������
)ก�����	��� 
#�
�'ก���	
�9� 9�ก������+�� "�	���% #�
�$� 	��,�� �����&'�,�กก�(&9��	
	������� 

	����������> &'�#�
���������'	����������!�)�� �กก���������	
�����	�������11             
����ก���	
�9� 9�ก������#�
����'2   (&9��	
��������,���������> ก1)�� &'�#�
���������'	�
!�)�� �กก��ก�(&9������*�;���������	
�����	���������2�  ��#�$ 9�ก���8/�(��
,�ก�������	

	������� .�(��������+����
,�ก�������	
	��������&$���2� .)$�� ���,�������&'�#�$��$
��������+����
,�ก�������	
	�������#�
�
�	�ก�'�$��#�
��'!�)�� ����ก���	
�9� 9�ก������
+���	���#�
�$��ก�
��> ��2� ก1�/����	
�����*��(+��4��@�����(�&4��ก����
���/*�*                 
)�������	��(���$��	���&'�#�
���������'	�!�)����2� ��� (��������,����������
��  

2)  ก���������*&5*+���	��� 
!���������8����'2 #�
ก$��	
�ก*�ก��/�7��+��ก���������*&5*+���	���&'���ก+�2�

ก�$�&'����' �������&'�#�
ก�$��,��.�
���)��)
��$� .)$��*���2�ก���������*&5*+���	���&'�#�
���           
������'	� �กก��ก�(&9������*���ก (��
�#�&'�ก���'�� .�(ก������
�$��*�#	�&�.&� 
#�$�$�)����������)$�)
��ก��&���� �h*����$��
�ก��	������� 	���.�
ก�(&���)���h*���
�$��
�	��กก��/�2�;���ก'��ก�ก���9��������)*5��� .ก$��
&'�#�
���������'	� �ก
�����ก���.�(ก����
�9��� !�#�$,�ก)
�� (Declaration of Basic Principles of Justice for 
Victims of Crime and Abuse Power 1985) ��������	��กก��/�2�;��&'� ()
���9���/* ��:�,��ก��
�	
������
�����)$��	���+��ก���������	
�����	��������'2�
� �$��#�ก1)�� ��������8����'2
#�
�'ก���������*&5*�/*��+�2��'ก���$��+��ก�������
,������ �*� .�(ก���$�������+���	���            
������(��'�)$�#��'2 

(1)  �*&5*��ก�������
���� �*� (Right to know the truth) 
�����*&5*+���	���&'�#�
�'ก��ก�$��,��ก$��.�
� �������@�&+���������� ����#�
����

,���*&5*+����
)9������	��� &'� (#�
�����
�������� �*��ก'��ก���@�/ก��:?+��ก���������	
�����   
	�������.�(�()�ก���+����
&'�,�ก�������	
	������� ���,���*&5*���'@�/��ก���
�	� 

                                                 
11  The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 1998, 

Article 24 (1). 
 "For the purpose of this Convention, "Victim% means the disappeared person and any individual 

who has suffered harm as a direct result of an enforced disappearance.%  
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#�
��� .�(,$�&��+
���� !�)��� �ก�(&���,��&'���� !��*&5*��ก������
���� �*��'2 ก$��	
�ก*�
/��5ก�:')$���;@��'+����������&'� ()
�� ���	
�'��)�ก��&'��	��(�� ��ก���
�	��,��&'�
������)��.�(��$�)���������
,�ก�������	
	���������2� !���ก�:'&'��������
,�ก�������	
	�
������#�
,��.ก$ก���.�
� #�$�$��
��	)���ก1)��  ()
���'ก���
�	��,��&'���$+��4/+���������2� 
�/����	
�'ก������/4/.�(�$�4/ก�������	
.ก$��������+����
,�ก�������	
	������� 

(2) �*&5*��ก��#�
���ก������
�'�� (Right to reparation) 
�����*&5*+���	���&'�#�
���ก������������ก��&���#�.�
� !� �ก	��กก��&���#�             

+��ก������
�'��������'	���2� �	���+��ก���������	
�����	�������/���'�*&5*&'� (
#�
���ก������
�'��)$�������'	��$�������1� ����5��� .�(�/'�/� ���������������'2            
��#�
ก9�	�����(��'��/*���)*� �/����	
 ������)�;��+�2�)�9��9�	���ก������
�'��)$�               
������'	��9�	���ก�:'+��ก���������	
�����	������� !��	
��������,��������'	� 
&�2�&���
����),�.�(�
�� *)�  ���� ()
���'���.��+��ก������
�'��&'��	��(�� ����'2 

ก.  ก��&9��	
ก�����������*� (Restitution) 
+.  ก���9�����z���� (Rehabilitation) 
�.  ก�����4�ก�*�4�'�����������6?.�(������'��ก'�)*4  �����&'�/��/��  
�.  ก�������(ก���$� (#�$�ก*��������29��'ก (Guarantees of non-repetition) 
�������.��+��ก������
�'�����ก�$��+
��)
��'2  (����#�)��.�������*�+��

�	��(����)* ���&'����กh�������+����
�����/*�46+���	��(����)*�ก'��ก���*&5*+���	���
 �กก���(��*��*&5*���6��.�(���'@�/+�2�/�2�;���$���
�.�� .�(���)*&'� 56/83 +��������
�	�$.	$��	��(����)* !��	
����&������ก+��ก������
�'�� ����#�$ 9�)
���'ก������
�'��
��&�ก���.����2� .)$���#�
�'ก������
�'����&�ก���.���&$�&'��,��ก��:? (���2��9����	

ก�(&9�#�
 &�2��'2 ��#�
�'+
�.�(�9��	
��;@��'���#�
�9���*�ก��)���������&�����)*+
� 13 +��
�h*����$��
�	��กก��/�2�;���ก'��ก��ก���9��������)*5��� .ก$��
&'�#�
���������'	�                
 �ก�����ก���.�(ก����
�9��� !�#�$,�ก)
�� ����ก9�	���	
�'ก�� ��)�2�ก��&��.	$���)*               
�/���ก������
�$��*�#	�&�.&�.ก$��
��'	��
� (���$��+����(�&4#&��2� ก��&���'2 (��$           
��������.�.�(����*����+��ก����
������*&5*.�(���'@�/ ก�(&����)*5���) �/�������
	��ก��(ก��.�(�	
�'ก������
�'��.ก$�	��������2��)
�ก$���$�������1�&'���� 
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(3) �*&5*��ก������� (Rights to form and participate freely in organizations and 
associations) 

�����*&5*+���	���&'�#�$���'ก��������&'�����ก$�� �$��#�ก1)�� ��/* ��:�#�
�$�
�*&5*��ก�������+���������2� �����*&5*���6��.�(���'@�/+�2�/�2�;����$.�
� �����2� .�
�$� (
#�$�'ก���������*&5*+���	���#�
!��8/�(�����������'2 ก�������+���	����/����$��ก���9���*�
ก* ก�����ก������
�.�()*�)��)��+��������
,�ก�������	
	������� �/����	
&���,��
�@�/ก��:?.�(�()�ก���+���������
,�ก�������	
	������� .�(�/����	
�����$��	���                
.ก$�	���+��ก���������	
�����	�������  ��$��ก�(&9�#�
!��*��(��$.�
� �$��#�ก1)��                 
ก���������*&5*+���	���#�
�����������'2 $��ก$��	
�ก*�/��5ก�:'+����;@��'��ก���	
	��ก��(ก��
)$��*&5*���ก�$�� ���,��ก��������)$�ก�� ��)�2����?ก�	��������&'��� �กก�����)��ก��+���	��� 
�/���ก���$��ก���9� ��*�ก* ก������ก�$��+
��)
� ��� (�$���,���,��(&��ก-	��.�(                  
�����+
�.+1�+�����?ก�	�����������ก�$��#�
�����$���' 

3.4.2.1 ��1ก&'�#�
�����ก�(&� �กก���������	
	������� 
��ก��������.�(�	
������
�����)$��*&5*+����1ก��2� ����&'������!�&���#�+��

������(�&4.�
� )��	��กก��)$��> &'����กh�����������$��
��*&5*��1ก (The Convention on 
the Rights of the Child) ����.�
���,��ก��:?+��ก���������	
�����	������� 	�ก�'ก��ก�(&9�
�(��*�)$���1กก1$������ก���(��*�)$��*&5*���6��!�&���#�.�
� &�2��'2 ��������� �ก+
��&1  �*�           
&'����กh��	��> ก�:'+��ก���������	
�����	������� &'���ก (�'��1ก�+
����ก'��+
���
�           
��	���,��( &�2���;��(+���������
,�ก�������	
	�������)�����������'2 	�����;��(+��
��
&'�#�
�����ก�(&������*#�
,�ก�������	
	�������#� .)$��ก (,�ก/��ก#� �ก�������� !�ก��
&9��	
#�$�����,�(��)��)�&'�.&
 �*�+����1ก�	�$���2�#�
 ��������&'������ก���$�ก���������	
��1ก	�
������	���ก��/��ก��1ก �ก����������2�ก$��	
�ก*������*���)��+��ก��ก�(&9������$.�
�             
.)$�/����	
��;@��'+�����������'/��5ก�:'&'����� ���ก���i��ก�� �$��	��� .�(��!&6�9�	���
ก��ก�(&9������*��ก'��ก����1ก�����'�$���ก'��+
��ก��ก���������	
	������� �&�����)*+
� 25 
+���������� ��#�
ก9�	��/��5ก�:'+����;&'��ก'��ก����1ก#�
�����$���
� !�#�
��
�29��	
��;@��'
)
���9����,����(!��?������+����1ก.�(&�4�(�)*+����1ก��&�กก�:' !��8/�(���$��&'�
�ก'��+
��ก��/��5ก�:'+����;@��'��+
� 25 �'2&�2�	�� 

���$��+����1ก&'�#�
�����ก�(&� �กก���������	
	������� ������;@��'�'/��5ก�:'
 ()
���	
������
�����)���&�����)*+
� 25 +���������� ���&'��������#�
ก�$��,��#�
!��8/�(��2� 
�'���)$�#��'2 
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1)  ��1ก����,�ก�������	
	������� 
2)  ��1ก�����*�� ����� 	�����
�ก����)��ก-	��,�ก�������	
	������� 
3)  ��1ก�����ก*�.)$��������(	�$��&'������,�ก�������	
	������� 
&�2��'2 ���$��+��/��5ก�:'+����;��ก���	
������
�����)$���1ก&'�#�
�����ก�(&�

 �กก���������	
�����	��������'2 ��;@��' ()
��ก9�	��ก-	������@�����(�&4+��)� 
�	
�����, ��ก��ก�������*�;��/��ก��1ก#� �ก�������� !�#�$���!��8/�(ก��/��ก��1ก
&�2� 3 ก��$����ก�$��+
��)
��'2 .�(������ �ก�����*�;��/��ก��1ก���ก�$����2���ก (�ก'��������	���
��������,��ก������.��� ก���v���� .�(ก��&9�����ก���&'��ก'��ก��ก��/*�� �?��ก��ก6:?
�����	���&'�����,��)��)�+����1ก �/����	
#�$�����,����
�	���)*�)��)����1ก���ก�$��#�
 �����2� 
��;@��'+���������� ��)
�� ���	
�'ก-	�� .�(��)�ก��)$��> �/����i��ก��.�(��!&6)$�ก��
ก�(&9������*�;��/��ก��1ก!�#�$����'2 ���,��ก��ก�(&9������*�ก���ก�v�+
��&1  �*��ก'��ก��
)��)�+����1ก�
� 
 
3.5 $��Mก������NO�!�<"�
�9ก�#�ก�#	�!��
!��
!��9�
�������� 

 �ก.�������*��$���	�$�����	1��$���5*�������2� �*#�
����&'���+��ก-	��@���
!�)�� !���5*����� (��
��+
���ก/��)$���;@��' 	�����
��ก-�ก:e?�	
��;@��')
���h*��)*)��12 
�����2� ��;@��'+���������� ��$���'/��5ก�:'�	
)
���h*��)*)��	��กก�����&'����กh���������� 
����ก1�����
����������&�ก���	
/
� �กก��,�ก�������	
	������� �������ก���	
������
�����
)$����������#�$��$)��)���&���(	�$����(�&4 �����2� ��;@��' �� ()
���9���*�ก����)�ก��)$��> 
&�2�&���*)*�����)* ��*	�� .�()���ก�� �/����	
����#�)��/��5ก�:'&'�)��')��&'�#�
ก9�	��#�
��
�������� 	���.�
�*#�
ก9�	��#�
���������� ��;@��'ก1 ()
���9���*�ก����)�ก��)$��> ��&��&'�
#�$+��.
�ก����),���(���?+�����������
� ��������/��5ก�:'&���#�+����;@��'���)�2�.)$#�
�'ก��
�+
���ก/��)$��������� #�$�$�!�ก�������	���ก���	
����*�����ก����ก/��)$��������� 
.�
�$�����������2� (��#�$�'����
������ก1)��13 &�2��'2 /��5ก�:'+����;��ก���9���*���)�ก��)$��> 
&�2�&���*)*�����)* ��*	�� .�()���ก����2� �� ��(ก��#��
���)�ก����ก���������*&5* ก���	

	��ก��(ก�� 	�����)�ก��������&'� 9����� �/����	
ก����
���������� �กก��,�ก�������	
                   
	�������@����+)�9��� 	�����������*����+����;@��'��2� ����#��$��,�ก)
��)��

                                                 
12  ��/�4?  ����ก.  (2548).  ก�	
���	���������<>�ก! ��
P��.  	�
� 138.  
13  The Vienna Convention on the Law of Treaties,  1969,  Article 18.  
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��),���(���?.�(������ )����:?+���������� ����	�ก (/* ��:�,��/��5ก�:'+����;��ก��
�9���*���)�ก��)����������.�
� ����� .�$�ก��/* ��:�#�
����'2 
 3.5.1  ��)�ก���
��ก���i��ก�� 

��ก �ก/��5ก�:'+����;��ก��ก9�	��ก-	��@���+��)� �	
ก��ก9�	���	
ก��
�������	
�����	�������,�����������*�&������.�
� ��;@��'�� ()
�� ���	
�'ก-	��
ก-�ก:e? 	���+
��������/*���)*� �/����i��ก���*�	
�ก*�ก���������	
�����	�������@����+)
�9��� +��)� ���� (��(ก��#��
���)�ก����ก��������ก�� 9�ก�����'@�/ ก���������*&5*+��
��
,�ก 9�ก�����'@�/ ก���
��&�ก+?!���
&'�,�ก 9�ก�����'@�/�9�	���ก�� 9�ก�����'@�/&'��*����
�
ก-	�� .�(ก����!&6)$���
�(��*�)$�ก-	�� ก-�ก:e? 	���+
���������ก�� 9�ก�����'@�/
�	�$���2� )��� ���)�ก��������&'��ก'��+
��ก��ก���i��ก���*�	
�����,�ก�������	
	������� ����
��������8����'2#�
ก9�	�#�
������)�;��+�2�)�9� !�#�
ก�$��+�2���/�2�;��+���h*����$��
�
ก��	������ ���'���2�	����(��	��กก��&'�#�$)$��ก����ก�&$�����ก .)$���������� (�'���2�	�
!��(��'�ก�$����&'����กh���h*����$��
�ก��	������� �/����	
��;@��'�����,��,���h*��)*#�

�$���������5��� �9�	���ก���9���*���)�ก����ก���i��ก���*�	
�����,�ก�������	
	���������2� 

3.5.1.1 ก��������ก�� 9�ก�����'@�/+������� 
!���ก6:(+��ก��ก�(&9������*�;���������	
�����	���������2�  (�ก'��+
��

ก�� 9�ก�����'@�/+�������!�� 
�	�
�&'�+����; �����2� �/���	
��ก���*�	
�ก*�ก���������	
�����
	�������@����+)�9��� +��)� ��;@��'+���������� ��)
�� 9�ก���9��� +��� 
�	�
�&'���;         
��ก�� 9�ก�����'@�/����� !��	
ก���������*&5*+����
,�ก 9�ก�����'@�/ .�( ���	
�'ก-�ก:e?)$��> 
��ก�� 9�ก�����'@�/+������� ��� (�	1�#�
 �กก)*ก��(	�$����(�&4�$��
��*&5*+��/������.�(
�*&5*&��ก������� &'��$��
��*&5*�����'@�/.�(��������@�+������� ����ก9�	��#�
�$� 
 1)  ����� (,�ก ��ก��	���������!��9��@�� �*#�
 .�(����� (,�ก 9�ก�����'@�/+��
)��*#�
 ก��
�!��	)�.�(����#�)��ก�(���ก��&'������)*#�
��ก-	�� 
 2)  �����&'�,�ก ��ก��)
��#�
���. 
��	)�.�(+
�	�&'�,�ก ��ก��!�/��� 
 3)  �����&'�,�ก ��ก��	���������)����+
�	�&������  ()
��,�ก�9�)��#���4��!�
/��� .�( ()
��#�
���ก��/* ��:���'@��������������� 
 4)  �����&'�,�ก 9�ก�����'@�/�'�*&5*�
��+�)$�4�� �/����	
/* ��:�,����������
�
ก-	��+��ก�� 9�ก�����'@�/��2� 
 5)  �����&'�,�ก 9�ก�����'@�/!�#�$����
�ก-	�� �'�*&5*#�
����$��*�#	�&�.&� 
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)��� ������&'��'�$����ก��������������&�2�	�� !��	
���� �กก��,�ก��ก��� +$�+�$ 
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.&�ก.�� )��� �ก���h*��)*&'��*��������� ��&*��$� ก��ก���� ก��.ก
.�
� ก��ก����.ก�
� 	���
ก��ก�(&9�&'�#�$����
�ก-	����> #�$�$� (����ก����ก/� ก�����+�� ก��&���� 	���ก�����	�� 
����)
�  

���$��+�������&'��'�$����ก��������������&�2�	����2� ��ก �ก (	��,��
� 
�	�
�&'���
�'�9��� ��ก��������������.�(/��.�
� ���$� (#�
	���������,���	�$�
./&? ��
��'����� 	���� 
�	�
�&'������� &'�&9�	�
�&'���ก�������)�/�*ก4/ /*�� �?	��ก;�� 	���          
ก���9���*�ก������������*��*)*�*&�4��)�? )��� ������������&'������,�$��	���� 
�	�
�&'�              
��
�'�9��� ��ก��������������  

3.5.2.4 ก���������*&5*+����
,�กก�$��	� 
��������#�
��
�29�,��ก���������*&5*+����
,�กก�$��	� !��	
�����&'�,�ก�i���
��

�9���*���'��+
�	��������	
�����	�������  ()
��#�
���ก��/* ��:���'�$������5���!�4��
	����:()���ก��&'��'�9��� 	�
�&'�.�(�����*��(����#�
 ��)�2�+�2�)��ก-	�� .�( ()
��#�
���ก��
�h*��)*�$������5�����&�ก+�2�)��+��ก�(���ก���)*5��� ��������	��กก��/�2�;��+��ก��
�9���*�ก�(���ก���)*5���&'�#�
���ก��������)��	��ก�*&5*���6����$.�
� .�(�����
��ก��
ก���&�����)*+
� 14 (1) +��ก)*ก��(	�$����(�&4�$��
��*&5*/������.�(�*&5*&��ก�������                
�$��
��*&5*&'� (#�
���ก��/* ��:���'�$������5��� &�2��	
�'ก������*6;��#�
ก$���$� ��
,�กก�$��	�
,��������
��*��&5*� �	�$� (/*�� �?#�
�$�������
ก�(&9��*�)��ก-	�� 	���&'���
,�กก�$��	� ()
��
#�
����*&5*�������	��ก��(ก��+�2�)�9� ���)$�#��'2 
 1)  �*&5*&'� (#�
���. 
����(��'�+��+
�	�!�/��� 
 2)  �*&5*��ก���)�'�ก��)$���
��'.�()*�)$�ก��&������ 
 3)  �*&5*&'� (#�
���ก��/* ��:�!���1� 
 4) �*&5*&'� (#�
���ก��/* ��:�)$�	�
������ .�(�*&5*&'� ()$���
��'�
�)����	���
!��$����
�$��	���&��ก-	��&'�)�����ก 
 5) �*&5*��ก����ก,��/��&�2�+��wy�)�.�(wy�)��+
�� 
 6) �*&5*&'� (#�
��������$��	��� �ก�$�� 
 7) �*&5*&'� (#�$,�ก�������	
)
���	
ก�����ก��9�)���� 	����	
������@�/�*�14 

�$��#�ก1)�� ����+
�����ก)�$���������8����'2 #�$#�
ก�$��,��ก��	
��#�$�����)�	
           
�'ก����
��ก�*&5*�  ������
�ก�� 	����*&5*ก��
�/*�46��> !�#�$ก�(&�)$�	��ก�ก:e?)��
����������'����$��
��������/��5?&��ก��&�)15 #�
.)$��(ก����  
                                                 

14  The International Covenant on Civil and Political Rights,  Article 14.  
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3.5.2.5  ก���9���*���')$���
,�กก�$��	� 
��ก�:'&'��'ก��ก�(&9������*�;���������	
�����	������� �ก*�+�2����+)�9��� 

+����;@��'��+���������� .�(#�
)���������
,�กก�$��	��$�ก�(&9������*���2�.�
� ��;@��'��2�            
�'/��5ก�:')�����������	
)
���$�������.ก$/��ก���� 
�	�
�&'�+��)� �/����9���*�ก���i���
��
�9���*���')$�#� ����ก6:(��'�ก��ก����'&'����������*������
�.������> )��ก-	��+���;@��'��2� 
�������$��+��ก��/* ��:���'��2�  ()
���9���*�ก��!�4��	�����()���ก��&'��'�9��� 	�
�&'�.�(
�����*��(����#�
 ��)�2�+�2�)��ก-	�� .)$�� ,�กก��
�#�
�9�	���ก�:'&'�#�
�'ก���$�)����
�
�             
+
��.��	����$����)���������
,�กก�$��	��$�ก�(&9��*����ก�$���	
ก���'ก��;	����)��/��5ก�:'
�(	�$����(�&4 	����	
ก��4�������(	�$����(�&�'�����&'�������$��'�+)�9��� ��ก���9���*���'.�
�  

!�	�ก��;@��'&'�������)����������ก�$�� ��(���? (�9���*���'ก����������ก�$��!�
4��@�����(�&4+�)����.�
� ก�������29�	��ก/��	��ก;����ก���i���
���9���*���'.�(          
ก��/*/�ก6���!&6��2�  ()
��#�$)�9�ก�$���)�;��&'���
�9�	���ก��/* ��:���'ก�:'&'�����ก��������
�	
�����	�������&'��ก*�+�2�@����+)�9��� +��)� &�2��'2 	��กก����ก��ก9�	���+)�9��� 4��
����ก6:(ก�����ก� ก��������)����
,�กก�$��	��$�ก�(&9��*�&'����กh���*�.��+��)� .�(          
��������@����ก�������29�	��ก/��	��ก;���'2 ����	��กก��&'������
��ก���&�����)*+��
��������)$�)
��ก��&���� ����#�
���ก�������!�	����(�&4.�
� 

3.5.2.6 ก���$��	�����1ก&'��ก'��+
��ก��ก���������	
	������� 
���$��+��/��5ก�:'+����;@��' ��ก���	
������
�����)$���1ก&'�#�
�����ก�(&� �ก

ก���������	
�����	�������&�2� 3 ก��$����ก�$��+
��)
� �9�	���ก���	
�����$��	���.�(             
ก���9���*�ก�(���ก���)*5�����2� ������ �ก!��$���	�$.�
���1ก&'��ก'��+
��ก��ก���������	
         
	�������  (,�ก/��ก �ก�������#�!�#�$��� �������,��ก���'ก���ก�v�)��)�+����1ก!�
ก������.��� ก���v���� .�(ก��&9�����ก���&'��ก'��+
��ก��ก��/*�� �?��ก��ก6:?�����	���          
&'�����,��)��)�+����1ก �/����	
#�$�����,����
�	���)*�)��)����1ก���ก�$��#�
 �����2� ��;@��'+��
�������� ��)
�� ���	
�'��)�ก��)$��> &'� 9������/����9���*�ก�����	�.�()*�)��)����1ก&�2� 3 ก��$�
�	�$���2� /�
��&�2��(��)��)�+����1ก.�(�$������1ก�	�$���2��	
ก����������	����������)*&'��ก�
�*�
&'���� !��9����,����(!��?������+����1ก .�(ก��.�����ก���������*��	1�+����1ก 
 

                                                                                                                                            
15  The Draft International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 

1998, Article 10 (2). 
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3.6 �O�$�Q�	� �ก����
	��� #�9�������� 

��ก �ก�=�	�ก����
�	�&'��ก*�+�2�����(�&4#&  (�'�@�/+���=�	�.)ก)$��ก��
ก����
�	�+��)$����(�&4��$	����(ก�� .)$ก1�'���(��'�+���@�/�=�	�&'���
�����ก��
�ก���&�ก> ��(�&4 ��� (�	1�#�
 �กก�:'����'2 
 3.6.1  ก�:'ก����
�	�����') 
 ก�:')���$��+���=�	�ก���������	
�����	�����������') &'� ����&'���
 �กก���'            
����ก�:'.�ก��� ก�:'+���9����� "	��กก������% ("Night and Fog Decree% 	�����@�6�������
�$� "Nacht und Nebel Erlass%) +�� ����?� x*)����? (Adolf Hitler) ���(	�$��������!�ก���2�&'� 2 
�����	
�9��� .ก$	�$�)9��� ���+����(�&4�����' (Gestopo) ��ก�� ��ก��.�(�9�)����
&'�)
��
�����$�����@�)$���(�&4�����'�+
���$��(�&4�����'�$�����> �/���/* ��:���'��4��/*�46 
���,���ก�v��()�ก���+����
)
������&'�,�ก ��ก����2�16 ����@��)
�9��������ก�$���'�����ก�$�              
7,000 �� &'�,�ก�������	
	�������#��$��#�
�$���� .)$ก�:')���$������')&'��9����.�(            
����.�����ก����	
�ก*�ก��)�(	��ก�$��������ก�,�� �����
�.��+���=�	�ก���������	
�����
	���������� ก�:'+���h*��)*ก���ก.�
� ("Operation Condor% 	�����@�6������$� "Operation 
Condor%) ���������!�������$�����+����(�&4��@��*@����)*�����*ก��/�����������
��
ก$�ก���
� .)$ก���ก����������������+����;������1 ก��&	����ก��ก9� ��wy�)��+
��                
�$��ก�
��+���.�(�����(�� !��h*��)*ก�����ก�$��#�
��*��)
��$�� �*� �����| �.4. 1975 .�(          
#�
�9���*�ก�� �ก�(&�������| �.4. 1983  ��#�
�)*ก���h*��)*ก���������;������1 ก��&	��+��
��(�&4���?� �)*���*2�����9��� �� &�2��'2 @��)
ก���h*��)*ก���ก.�
� #�
���กhก�� ��ก�� ���+�� 
��)ก��� .�(ก���������	
	��������$��ก�
��+���&���&�2�@��*@����)*�����*ก� !���
	�
������ �ก�h*��)*ก���ก.�
�&���&�2�@��*@����)*�����*ก���2��' 9����ก�$� 10,000 �� ������กh
 �ก�������( 9��| �.4. 2007 +���:(&9�����ก'��ก��ก��	������� �$��#�ก1)�� ���?ก�
��ก��.�(�	�$���
&'�#�
���������'	� �ก�h*��)*ก���ก.�
���2������ก���$� ��
	������� �ก
�h*��)*ก���ก.�
���2��' 9����,��ก�$� 30,000 �� 

 �ก�=�	�ก���������	
�����	����������h*��)*ก���ก.�
�  ��ก$��	
�ก*�ก�����)��
+��ก��$���&'������'������������&'���ก+��/�ก�+� �/����9���*�ก���������#	�.�(��'ก�
��           
�����)*5���)$�ก�:'+��ก���������	
�����	������� ��$� "ก��$������.	$� �)������!%  
("The Mothers of the Plaza de Mayo% 	�����@�6������$� "The Madres de la Plaza de Mayo%) 
                                                 

16  United States Holocaust Memorial Museum.  (2008, 7 October).  Night and Fog Decree.  Retrieved 
December 3, 2010,  from http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=en&Moduleld-10007465 

DPU



67 

&'���*��ก$�)�2�+�2����| �.4. 1977 ����(�&4���?� �)*�� ������(�������9���1 ��ก����'ก�
��.�(
ก�����	
��;����	�$+����(�&4���?� �)*��&9�ก��ก��*กก���*�!&6ก���.�(��$��9���*�ก��
�������������/�����v����()�ก���+���������
	������� .�(�9�)����
ก�(&9������*�               
����!&6)��ก-	�� 	������/��5?�����)*�����*ก��/�����������+����
,�กก�ก+��&'�,�ก&9��	
         
	 �  � � � �� �  (The Latinoamerican Federation of Associations for Relatives of the Detained-
Disappeared 	�����@�6������$� Federacion Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos) &'� ��*��ก$�)�2�+�2����| �.4. 1981 ����(�&4���)��*ก� ������(��
�����9���1 ��ก�����ก���ก�:'+��ก���������	
�����	������� �+
���$������� +��������)*
.�(�	��(����)* ����9�#���$ก��������	
�'ก����
���������� �กก��,�ก�������	
	�������
�$��������ก� ���,��ก�����ก����	
�'ก�� ��&9����������$��
�ก��	�������+�2� �����
���9���1 ���=  ���� 

�$��#�ก1)�� ���$��+��ก���9���*���')$���
ก�(&9������*�;���������	
�����             
	������� �ก�h*��)*ก���ก.�
���2� ��������#��$���$��
������� �ก�'���������ก�� ��$�             
�'ก�������)�	
��
ก�(&9������*��'2@�&��ก�����������(�&4)$��> 	����'ก���*�!&6ก���             
.ก$��
ก�(&9������*� &9��	
#�$�����,�9�)����
ก�(&9������*����9���*��'#�
 ����.�
�$�������)$���
 (#�
�'ก��ก��*กก���*�!&6ก��� .)$��
ก�(&9������*�	����ก1#�
,��.ก$ก����
��������.�
� 
��$� ��/���ก��)*� �v!���$ .�(��/�������!�
 �)�������? &'��/*��,��.ก$ก������| �.4. 2006 
����)
� �$��ก���9���*���')$���
ก�(&9������*�������2� �����'ก���9���*���'�$��)$������� &�2�&'�#�
�� 
��$� ก�� ��ก��)����/��ก�กก��*!�
 �������� ��')��(5���5*��'+����(�&4����ก�� �������
5������ �.4. 2007 �
�+
�	��������	
�����ก�$� 30 ��)
��	�������#����$��&'��+
��ก����
��(�&4 .�(&�2�&'�#�$#�
�� ��$� ก��&'�4�����+����(�&4�*�'#�
)���*�ก�i����'�������
/t4 *ก�� �.4. 2007 �
��	)����$��
���'	���������.�
� �9�	�����'&'��ก'��+
��ก��� 
�	�
�&'�
�(�����/����
ก�(&9������*�+
�	��������	
����� 3 ��)
��	�������#����| �.4. 1973           
����)
�17 
 3.6.2  ก�:'ก����
�	����=  ���� 

ก�:')���$�����=  ����&'������ก*�+�2��$�����.����� ����+��.
�����(�&44�'���ก� 
�(	�$��wy���;���ก��ก��$��h*��)*wy��
�����*�	� (The Liberation Tigers of Tamil Eelam 	��� 
LTTE) ���)�2�.)$@�	����| �.4. 1990 ����)
��� !����(	�$������+��.
����ก�$�� �'ก��������
                                                 

17  Amnesty International.  (2008).  Amnesty International Report. Retrieved January 9, 2009,  from  
http://report2008.amnesty.org/press-area/en/air08-en-low-res.pdf 
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�	
�����	��������$��ก�
��+��� &�2� �กก��ก�(&9�+����;���.�()��)�����&'�#�$��$��; &�2�wy�
+��ก��$�/���?&�*��'.�� .�(wy�&'�#�
���ก���������� �ก��;������ ก��$�ก��ก9����)*�����5 
(The TamilEela Makkal Pulikal 	��� TMVP) +����/��ก��:� (Colonel Laruna) &9��	
ก�:'ก��
�������	
����������� �ก����+��.
�@�����(�&44�'���ก���2� �' 9����ก�$� 12,000 ��              
������กh���������( 9��| �.4. 2007 +���:(&9�ก���ก'��ก��ก��	������� �����������������
������ �กก�:'ก���������	
�����	�����������(�&4�*��ก .�(��������/�2�&'�&'��'ก��������
�	
�����	��������ก*�+�2��	�$���&'�������=  ���� ������&'�ก��@��*@������> &���!�ก (�:(&9����
�ก'��ก��ก��	��������������'&'��ก*�+�2��	�$��(��: 140 ��'���| �.4. 2007 .�(�'กก�$�             
200 ��'���| �.4. 2008) !����| �.4. 2007 ���?ก�x*�.�� #�)�? ��)�? (Human Rights Watch) 
#�
�����,��ก��	�������+�������ก�$� 1,500 ��18 &�2��'2 �������
	��������$���	�$ (����
���&�*�����������ก��$��
�+����(�&4 .)$ก1�'��
	�������&'���������*�	�����������(��ก�
�$���	�$+����(�&4�
� ���&�2���
&'����,��4�����*���� ��ก �ก�'2.�
������กh�$��'��ก���  
��� ��ก+$�� ��ก�������#	��
���*&5*���6�� ���&�2���1ก.�(�)�'&'�,�ก�������	
	�������#��'ก
���� 9������ก 

����+
�����ก)�$� ก���������	
�����	�����������(�&44�'���ก���2��ก*�+�2�&�2� �ก
ก��ก�(&9�+��wy���;.�(ก��ก�(&9�+��)��)�&'�#�$��$��;�
� (Non-state actor) .)$ก�:'�$���	�$
�����ก*�+�2� �กก����
�9��� �$���ก*���!�ก��ก9��������������+����; ����#�
���������
�����
)��ก-	��+����(�&44�'���ก� �กก����(ก�4@��(8�ก�8*� &9��	
#�$�� ����*�)$���
ก�(&9�
�����*�#�
 �29���#�$�'ก���	
������
�����)$�/��.�(�	�����
#�
���������'	�&'��'/��'ก�
� 
��+:(&'���;���+����(�&44�'���ก���ก (!)
)��)$�������)*�����$� ��;���#�$#�
�'�$��
�ก'��+
��ก���	)�ก��:?&�2�	���	�$���2� .�(�����$�ก���9���*�ก��+��� 
�	�
�&'���2�����#�!�
����
�ก-	��.�
��/��� "��������ก��ก$�ก���
�% ����#�$�� ��
ก�$���
���/����(��*�)$��*&5*
���6��#�
.)$�$���� ��ก �ก�'2.�
� ��;���+����(�&44�'���ก���#�
�h*��5ก���+
��'��!�
���?ก�)$��> .�(#�$���+
��$����ก�� ��)�2��:(&9����	������?ก���> ���(����(	�$����(�&4
�/���.ก
#+�=�	��	�$��'2 .�
�$���;����	�$���=  ���� (#�
 ��)�2�	�$����+�2��/�����.��=�	��'2
!��8/�( .)$ก��������������.�(ก���9���*���'��������#��$���$��
�.�(#�$�	1���            

                                                 
18  Human Rights Watch. (2008, March). Recurring Nightmare: State Responsibility for 

"Disappearances% and abductons in Sri Lanka.  Retrieved December 15, 2008,  from 
http://www.hrw.org/en/reports/2005/03/05/recurring-nightmare-0 
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19  Boumediene v. Bush Cade and Al Odah v.  (2008).  United States Cade.  p. 113.  
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4.1 
��"��ก��
���ก�� #�������$ %& #��'�(	������ก�ก)�($  

ก����������ก'�!����!�ก'1#�ก���20����ก���ก��ก$���������/� �� ���ก���
���'1#�ก���2���������"����$���������ก�ก��� ก�$���+��� �ก��	
����)����#�����,$ � 	��#����/�
3$���3����!���+�� ��+���/�#��)������/�3�� � 	����/� 	
����)�������4!�ก����&�'���$��ก��  

5���/�!6� �,������!6����
��
�!
�ก����� ��� 7ก��������8 0�� 7ก����$���������
ก�ก���8 �'�!���������)�	��) �'+�������9�	������ก��ก$�ก������������� �ก��ก��	
�������         
	�����ก���'1#�ก���2 �-$������ก�)ก������� :6����'���0#$�����ก��ก��	
�	��#$��ก�� �����/ 

ก�������� ������;6� ก��!�)�� ����� ��ก'�#�� ��+�ก��	
��������ก����< 	���
��ก����� �ก������������&�'���$��ก�� :6��ก��	
��$��(���!������	�������" ��+�)���� ��+� 
ก��$��	��3����)�
����� ก�� ���)������+���������3$�$�(�����0!����+�(��������!�ก
��$����������"��+��!������	�������" 

0��&������ก��!�)ก� ����� ��ก'� ��+�ก��	
�ก���������ก����< 	�����ก����� �
ก������������&�'���$��ก�����ก�$�� �ก���=���%�$��3���ก��!��ก������ ��ก'���+�ก��	
�����
���ก����< 	�����ก����� �ก������������&�' ��+��ก�>�-�#�ก����+�	����,$���)����:6��              
;,ก����������&�'1 

                                                           

1  �'�(*���+�����,�
���
��(��

&"�กก�����-��-.�/��0.ก��(
�� *.1. .2 ��ก������ก�)ก��
���� (���ก��46ก���#�ก���
�����ก�������)ก�������$��� �&���������������$������	4�$�����ก��
�����������)����;,ก)����)����,���� ���/�	�� 3 ���	�� 29 ก������ 2553. ��,�� 1 ก����(
�������

&���-��-.�  
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'1#�ก���2!�ก�
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����ก�$����/� �+� �����ก��ก��	
� ����� �	���
���ก��	��#����ก�����)��������'���#�)	)����#�ก.��������������	43	� 
  

4.2  ก������������	ก����)��(ก��ก��ก�����
������	ก����ก��ก��������� 

���F���ก����������/��$��	�/�ก��ก��	
�!�ก)����%����0���!������	�������"  
0#$���&�'�F���	���ก���6/�!�����/� #$��#�������)�$� ���$������,�ก��	
�ก����������/� �� �
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�����)�-�������'�!���������/�
�$�#����� �)	ก.���	���ก��������ก�)�������ก����ก�)����&�'��+���!�ก�� �ก��ก��	
�������          
	��ก��	)#$���	%�����&�'���$��ก��(��#�����)���� 0����!!�#�����������ก����ก�)-���#0��
�$��ก�����ก�)��,$������)��"�������� �'�����+���!�ก��ก��ก��	
�ก����������/��$�#���
ก��	)#$��$��ก����+�-���# ���!�3��ก�$��#$�3���/ 

�#�� 309 )����#�3���$� �,����$�+��!�,��+�����ก��	
�ก����3$ก��	
�ก���� ��+�             
!
���#$������� (��	
����ก����$�!��ก�����#���#$�-���# �$��ก�� ����&�' -+���������+�	��'�2������

                                                                                                                                                                      

����
���04( ก��"��
�� 
��)�( &�ก*�,�� ��5�ก����������ก����6 �����&�ก78	�9�ก��&�����

	-��:�*���'�(ก�� ;4�(ก�����'��/��	"���������)�(��< ��5���

& ��5�ก&�'�
����=�����
��-��( ก�� -���-�����5�


���������=�'�'�/��)��%"�(��5�/��������"�ก��'��(��)�(��<��5�	"���������)�(��< %&:���&�(ก��"��ก�� 


��)�( &�ก*� ��5�ก����ก��������ก����6 �����&�ก78	�9�ก��&�����	-��:�*���'�(ก����(ก&'�� ��ก���>�	-?

�'���=����ก��"�(ก��
��)�( &�ก*���5�ก����������ก����6 �����&�ก78	�9�ก��&�����	-��:�* ��5��ก�@�+,�

ก�����5������.')�(��

&;4�(0.ก&�����	-��:�*. 
2  �$�����3ก�1ก�2  �ก����#2.  (2552).  
���?����ก���������:�

������ ��,�� 288 04(

��,�� 366.  ���� 121.  
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�����������ก��
#�/�0#$������6/�3� ��+�3��ก��	
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�(�������
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�ก���� 3$ก��	
�ก���� ��+�!
���#$������� 
 3)  (�� 
  (1)  	
����ก����$�!��ก�����#���#$�-���# �$��ก�� ����&�' -+������� ��+�	��'�2���
����,�;,ก�$�+��!��/������+�����,��+�� ��+� 
  (2) �-�ก
�������	������ 
 4)  !��,�;,ก�$�+��!#���ก��	
�ก����/� 3$ก��	
�ก����/� ��+�!
���#$�������/� 
 5)  �!#�� (���2���ก�)&����) 

���2���ก�)	�����'�!�����+� ก���$�+��!(��	
����ก��� ก�$���+�ก��	��!��� �
������#��#����/��/� #����� �ก��ก��	
����ก��� 3$�$�!���%���ก9#� (��	
����ก����$�!��ก��
���#���#�	��ก.���)����#����3����+��5���/�ก9#����� �ก���-�ก
�������	������ 0�������ก��
ก��	
���/�#������ก.�$��,�;,กก��	
���/��ก�����ก���!�#���ก��	
� 3$ก��	
� ��+�!
���#$�������  

�#�� 310 7�,�����$�����������+�ก�ก��� ��+�ก��	
��������ก��������,��+�����4!�ก
����&�'#��������(	�!
���ก3$�ก�����J ��+����)�ก���ก'��)�	��+�	�/�!
�	�/����) 

;��ก��ก��	
�������#�����0�ก �� ���#�����,�;,ก��$���������ก�ก�����+�#���
���4!�ก����&�'���$��ก����/�;6�0ก$���#�� ��+�3����)���#�������� �,�ก��	
�#��������(	�
���	��)����#�3�����#�� 290 �#�� 297 ��+��#�� 298 ��/�83 
  

                                                           

3  0��$����. 
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���$��ก��  
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 �$��	����� �+� 7�=�)�#���+��������=�)�#�����	��(��	�!��# 8 
���2���ก�)&����ก 
1)  �,����� ��!��'��ก��� 
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1)  �!#��%���� 
2)  �!#��'��4� 7(��	�!��#8 

                                                           

4  '�-��  ���	���
�.  (2548).  ����&ก�����%*'(%&*�8�+��, ����&ก���������.  
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#�OP�������/'��ก������ก��(!	ก2)����������������$� �+�����	�� 12 ���� 2547 

!
����	�/����ก�)'�ก :6���� ��!������	��#
���! �$�ก������	��'�2�������-�� �,��������:6�����#��3� 
0����ก	��'�2����;��#2 ��Q�ก����+� ��กก� 0��(	�4�'	23� (��'�ก!
����3���$�ก���-�ก
����
���	������ ���ก 0��5��ก��-�ก#������-���������3����;��#2���!
����	�/� 5 0���!�)#��'�3� 
                                                           

5  �ก���#��!�  ��!��������R.  (.�.�.).  ก���������:�

������ 	&'� 1.  
6  3ก�1ก�2  �ก����#2,  �$�����.  ��$���.  ���� 75. 
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#$�����	�� 16 ���� 2547 '��ก�����)����6��;��#2�������-��	��;,ก����	��'�23��� �
���ก��� 0����+�����	�� 8 ����� 2547 !
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����	�/� 5 ���ก���=���%#������ก�$���� 
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����	�� 1 ก�)'�ก��ก 3-5 �� 3���$�ก��
�$�+��! (��!�)���ก0���������-������3����;���!
����	�� 1 ก�)'�ก	���#���3��0���                
��)��ก3�!�ก	���ก����#� �� �ก��ก��	
����#��#�� 309 ����0�ก 0#$3$3���� �ก��ก��	
�#�
������ �#�� 309 ������� 	��#����ก���-�����%���	������ ก��ก�	
����!
����	�� 1 ����� �ก��
�-�ก
����	
������,��+������ก�����#���0ก$ก����+�!�#�!#��#�� 391 ก��ก��	
����!
����	�� 1              
�� �������ก.�������)	��(	�)	���ก���#��#�� 309 ����0�ก '�'�ก��!
���ก 3 �J  

�$��������"������	��'�20�����	9!!���!���)OF�3���$�!
����	�� 1 ก�)'�ก��)�;           
����-��3�!��	�/�3��	���;������$���-�# 2 0#$ก9�'+���
�'�����)���ก���+)���!�)ก�              
3$0��������9��!#���$�'�ก!
����������2#$�	��'�2 �$��	��'�2����+��ก93$���ก=���ก"���$�
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����	�� 1 ก�)'�ก3���
�	��'�2���3�!�����+�3$ !
����	�� 1 !6�3$�������"������	��'�2  

�
����)!
����	�� 2-4 0�!�����!�ก�2'���������ก����-�/���)���0���)�ก���          
��-�/�4���$� ��9�ก��$��������ก��������'�ก!
���� 0#$�
��)�ก���ก93$����;�+����3��             
��$��-���!� :6��!
����	�� 2-4 ���ก���ก��&�'	���3������ก�� 3$���ก���(����$�	��	
����'���
����;!�!
�3���� ���$���� �$��!
����	��  5 3$����!�ก�2'�����ก�)�ก���;6�!
����	��  5                     
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��+)�$�!
����	�� 5 �� ��,����0��0������ก��(���-�
ก��(	�4�'	2#��#$�ก�)!
����	�� 1-4 0#$�+�����ก"�����,�ก���-�(	�4�'	2�������'���%����� '���
(!	ก2!6�3$��
����ก��)OF�3�� '�'�ก���กOP�� 

!���9�3���$������/4��3$����;'�'�ก����(	�!
�������������������$���������
ก�ก���!��� ���#�����,�;,ก��$���������ก�ก���;6�0ก$���#��3�� ��+���!�ก���'������ก"��                  
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����ก'�	��!���(	���"�����������ก�$��3�� !6���(	�!
����3��0�$������#$�����&�'  
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�����,��+�����4!�ก����&�'            
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�'�'�ก��4��.�ก�	�� 4243/2542 �� ����	��!
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���3$-��0!���$�UV������ �UV�����3$�-$ก��ก��	
����:6������ (����,$ก���ก�)�,��������-�/���!�)            
0#$�3������	�ก�23��#����)��)��ก	�/�3$�-$ก���	�����#�������$�ก��	
��������0���!���)��� 
!
����:6��3$����!�)3$��
���!(��-�)����ก.���	��!�!�)�,�������� !
����!�)�,�������� (��         
3$0!�������3$	
�)��	6ก!�)ก� 3$�$��)#�����'��ก�����)����
�������� ก��)�
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	���$��#��! -�/�!#��!
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4��-�/�#��'�'�ก���$� !
�����������#������ก.������� �#�� 157 0�� 
310 (	��;,ก�#�� 310 ������6��) "���� ��!��'��ก����=�)�#�����	��(���-�)0����$���������
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�ก����������#$�ก.�������)	            
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1 �J ������+������ก !
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4��.�ก�����!5���$� 7'�������20��� ����	9!!���OF�3���$� !
������ ��!��'��ก���#
���!
�;���#
���!���)��)����ก ��������ก����#�!
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����ก�)-����	��-ก#$��ก�)�,��������0��'�ก��ก����6������3�
���,�������� !
����#)�����,�������� !�)��$ก��0!+� �
��6/��;��#2:6��!
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�;!
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�#��3�;6����!���;�;���#
���!0��� 3$3���$�#�����0ก$'��ก�����)��� 0#$�
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	���$��#��! �,���������+�������ก0�$��0#$#�� #�)��	6ก�
����ก��-�/���)�����ก������ !.3 
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	���$��#��!��!��'��ก���#
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!�ก�������#����/�����;�
��'�!����#����2���ก�)�������'+�������9�;6�          
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 ���$������,�	��ก��	
������/� !�กก���#����$��	�/������� �,�ก��	
�#$���� ��!��'��ก��� 

	����$���ก����������+��� ��,���+�ก��	
���� 
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������� 
 ��ก���0��'1#�ก���20�$�ก��ก��	
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����	����-�� ���4!�ก����&�'���$��ก�� ��ก	�/�             
ก��#��!'��,!�2ก9')��������	����-�� :6��0��������9�;6�ก��#$��,� ก���-�ก
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 ก���������!$���)#
���!��"��#� :6���� �!
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���� ��	%��20��.�ก� 4��	�/����-�/�ก93��
'�'�ก���+� 3$�ก���������� 
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���ก��	
�ก������+�3$ก��	
�ก���� (���-�ก
�������	������ #��#�� 309 ����0�ก                    
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���))	ก.����'+��ก
����)	��(	�ก9#� 0������	���$�'�!������$�������+� �����ก��ก��	
� 
:6��#�����	9!!���0�$������/� ���ก=-���!��$�	���-�� ����3'!�#� 3�����#��3� �$���������
ก��ก��	
������!$���)��ก��"��#� ��/� �,���������'���0#$���4!�ก����&�'��ก�����+���3���$��ก�� 

�+��'�������2;6� ������������$�� "�������� 0��ก��ก
����(	���/�            
�$��� �0�$�$�ก���������	����-�� ����3'!�#� ��/� ��!�� �ก������ก��;,ก!
�ก������
)	)����#����ก.������� ��+���!�ก 4��3$��!'�'�ก����(	�!
������"�������� �!#��W$�3�� 
�����+���!�ก 3$�'������ก"��	��!��+����;6�ก��#�� ���	����-�� ����3'!�#� ก���!6��� �
�F������)	)����#����ก.������� 	��3$��!���)���;6�'1#�ก���2��ก�����/����� �
������3�� �F!!�)��!6�!
�#������))	ก.����ก����ก�)����&�'���)���������!5�� 

0����ก�������,�ก��	
�������:6���� ��!��'��ก��� ���;+��� ��,��-�ก.����'+��           
:6���
���������)��� ���#� 0ก$���-�-� ��+��,�	�������,��������;��ก���-�ก.���                
:6��������9����'�!�����$� �!��'��ก������$���/  ���!�3����)(	����กก�$�ก����ก#�	���3�               
	�����-�-�	���3��� ��,�ก��	
���� �������ก.���������/� ��'��� �#�� 157 :6��;+��� �
)	)����#�'+/�"����ก�����)���3$����!��'��ก���ก��	
�������(����4��#
�0��$�����	��
��+� (��	�!��##$�����	�� 0#$��$��3�ก9#� ���ก.ก������!5���������ก�����/��/� ���3$�ก��
��(	� �!��'��ก���#�)	��(	��� �#�� 157 0#$��$���� 

DPU



����� 5 

����	
����������� 
 

���������	���
���������ก����ก��ก����������������� �����������ก� ! ก��
���� " ก���#����ก�$%&'��� �#�����
"ก����(���!��������������! &�	��)$�� ��	���� " ก��
����(�*(�����! ก��
"�
��������������ก�����������(+�"(+�( ก���&,��-�����+�"(! "�(����ก"�%*.   
�#����� #�ก�%�ก�������������$������%������ �. +	����! /�#!�ก0
�� �#���!���������������
 ����&�	ก��#"1���()� �
�������2���%�(�%� ��	��
��-��ก�	�������-"���	-�����-"�2��
��
ก������� �.  ��.( �.  �#����&3 ก���������4��!2����ก "
"1���! ก���ก�$%&'���ก���	��"�             
"�1"� �5�2 ���������(����� �. ��ก��.(�#����&3 ก�����(�����2������ ��	)���1�! ก�	�� ก��
��
"1���!������(���� ��(�����������ก����$�� 

ก�������%�(����� ���ก�������%�(������
"1��� (Disappearance of person is 
Disappearance of Justice)F 

 

5.1  ����	
 

��� ���(+�ก&'���ก�������������ก"�%*. ����(ก���(%��(��	�#������$&������ก/��/��"
%�(4�ก ���!�� � �2�
"��	/��&�	2��(��$��
�	� �ก�*(����������(%�(&'���ก����(���!��
������������ ��	$���G�(�H��	-��ก�� !��!����ก���ก�$%&'���ก����(���!��������������
 �.����(+�"(+�( ����*(ก��&I�(ก� �"!���ก"�ก���������%*. ��ก �
�� ���(+�กก��%��$��J*�(���กก����	
��
�K� �L#�	��� �� �&3 �������������(�&3 �ก� ���!��ก��&I�(ก� ��	�ก�$%&'�����(�(             
$����&�	"�1"/�#�#��(#���(+	��0 $��+�ก%����0++�"(�����(&��กMก����������#"��%*. ����(
��� ���(
��	�#����������4�ก J*�(������+	��
�����	����(&�	��)
��(N �����+ ����&���!2�$���2�  
&M"����ก��������"�1"� �5�2 ��	ก
"ก��	����(&�	��)�������"�1"%�(#�����(��	             
"�1"��(ก������( �
�ก0$��������	������#��(#�
��ก��!�������������( �������ก�	���(&M"���            
�������ก�����������(ก0��($����+!�������������($������(��&�	"�1"/�# � ���(+�ก%��$��J*�(
/�#��(�����(กO��������(�%���%0( 

4��ก�������� $��%�(������(�Hก�"�1"� �5�2  4���L#�	�(�Hก���ก2 J*�(�&3 ���
���%�(-�����$���������������+�กก����ก������� J*�(����*(�������������%�(-����ก������� ��	
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4��ก�� �� � %�(�&�	2�2�
" +*($����ก��+�����
�����	����(&�	��)���+	��-���(�����(
กO����%*.  �#���!�������������(������ก�G�&'���ก��������� �. ��� � ������	����(&�	��)
�������ก���������(�������ก� !��#� +�กก����ก��(����������(International Convention for 
Protection of All Person from Enforce Disappearance) J*�($�����ก�������(4����22�!������(
�&�	2�2�
" ������� ���20 1� ���� �.). 2006 ��	$���&,�!�� � �&�	��)$���%�������( ���&3 
/���%�(� �����������	�	����! ก�����(��� � �����! &�	��
")�
�H%�(�&�	2�2�
" �
���
ก��-��ก�� !����ก�������(��0������! &�	��
")�
�H 

"�1"���+	$����ก������� �.  ���$������&3 "�1"� �5�2 ��	���/�#%�. #�. K� %�(
�������ก�  ���$����+��ก�	��"�$��$�����! �� ก��GH!�N ��	4����
�!�N ��.(". �&3 "�1"���
+	
��($�����ก������#����(ก���(%��(��	�&3 �ก� J*�(! ������0 %�(-���%��  �. "�1"���+	$����ก
������� �. �&3 "�1"����������ก� #*(����	$�����ก���������&3 ก������$&�� � ���� �#��(�
��#"�(��
ก�������(�&3 �����ก5GH��ก5�4��� �����L��� �.���� �.  ��( �.  ก���	��"�
��"�1"���+	$����ก 
������� �. +*(���$������&3 ก���	��"�
�����กกO����+���
&�	�#G��	����(&�	��) ��	���$�����
�&3 ก���	��"�
�����กกO������0�%�� (Jus cogens) ��ก���� ��	! �� %�("�1"! ก������������
+�"( �.  �&3 ก�������("�1"%�(-������ $�����
��ก�G�%�(ก��������� J*�(! ��� �.�����������%�( 
-��������� �� ��( ��	����*(���&�*ก5�กO���� � ������ ����-���� %�(��������%�(-�����
�������� 4��ก�������("�1"! ก������������+�"( �. +*(���!���+��� �������K$����+ก�������(��
�!�N 
���+	$���+�(����!��%������ก�-������ $����� �#���!��$�������*(2	
�ก�����	�� �������%�(�����
-��������� �.  ������������ ��!�N ! ก����� ���  
���+ ก��������	
"�
��

��-��������� �.   

&�	��)$����( �.  �&3 &�	��)� *�(�����ก�G�%�(ก����������ก"�%*. /��! &�	��) J*�(
���+	$���*(% ��������$������ก"�%*. ����(ก���(%��( �
�+�ก%����0++�"(���&��กM%�(ก��ก�	���4��
�����������ก� ก�	���-"� ��������ก� &ก&,�%����0++�"(4���+��� �������K! ������ ����ก�             
+*(��+� ��� $������&3 �����������ก"�%*. ! &�	��)$�� �.  �&3 ก��ก�	���-"�����(�&3 �	��              
$����กก0 ��� ��	+�ก%����0++�"(�����ก�  �.  ��(!����0 $�����&�	��)$��$��$��!������!�!+
����(�#��(#� ! ก���ก�$%&'���ก�������������ก"�%*. /��! &�	��) �. ก��2��������! ก������
��	
"�
��
��-����ก������� �. ���+	$����ก������ " ก������(+�"(+�(+�ก/����K �� ก������ " ���

��-��ก�	�������-"� �.  
�ก+�ก���%�(� ���2��J*�(�&3 ก������ " ���! ����-"������0ก ��� 
����������ก�������� ��(%�(ก����ก��(���!������������������ ������ N  �. ��($����ก��
���� " ����ก�-��ก�	�������-"������������ ����! ก��ก�	�������-"��
�&�	ก��!�  
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ก�����&�	��)$����(
��(&�	�#��+�ก��&'��� �.���� �.  ��+�����������"���0             
�����0 ���&'��� �.$��$���ก"�����(�������.(+ 
��(�*(%�. ���
��(��ก���ก�$%กO���� �
���ก���.(����ก"�
��
�ก��GH�2�  �.
��(
��(���������$��!2������
"%�(-����������
��(���������� �&3 �����ก$&���� �.  
�
���(��(�*(ก���	��"�"�1"� �5�2 ����(������( �� �&3 "�1"%�. #�. K� %�(����� ��.(��(��(
�*(ก������ " ก��%�(ก�	�� ก����
"1��������(��ก�����ก�J(%�(�+��� �����%�(��K�� ���!��            
$����������� " ก��$������(�
0�&�	"�1"/�# J*�(����� �.����&M"�1$��$�����+	ก������� �#��	
%��+��ก����(��� กO����������!��$��������ก�$%$������(�
0�&�	"�1"/�# J*�( �����%��กO����
 �. �&3 � *�(! ก�$ก�����%�(ก���ก�$%&'���ก�����������	&�	��)$�� �. ��������(�"�(             
���
��(��ก���#"���
"�กO�������� 
 
5.2 ��������� 

� ���(+�ก&'�����ก5G	ก��������� �. $���ก"�������(
��� ���(��	2�� � ��	��ก             

��ก��&���&������ ���(��+�ก-��ก�	�������-"��� !������ �
��&3 �+��� �����%�(��K                
�����.(".  ! �� � *�( �.  ก��ก�	�������-"�! ��ก5G	 �.%�(�+��# �ก(�  �. ��+�กก��ก�	���

�������(%�(-����(������2�ก����	���$&�*(ก��ก�	�������ก" %����� �+���-����(������2�ก��
��������� �&3 ก���	��"�
��กO���� ! �(�%�(��� �+���!���ก��+��# �ก(� ! ก��&M"��
"� �����
4���L#�	����(�"�( ��� �+! ก�������� ���%�( +�� �� �&3 ก��ก�	�������"��� "�1"���/�#%�(
����� �� ����&3 "�1"%�. #�. K�  J*�(���
��(��กO���� �	���������(��� ก��ก�	�����(ก��������(
2���+ ��	���ก�� ��.(! %�. 
� ก�� ก����ก�����(%�(-����(������2� ��	! %�. 
� ก���(���
&M"��
"%�(-��!
���(������2� ��.( �.�#����&3 ก����(ก���ก��&M"��
"!���+��# �ก(� ��.(-����(������2�
��	-��!
���(������2�&M"��
"� �����4��2������กO������	�#���$��!���&3 ก��&M"��
"� �����4��
#�ก�� 

L	 �.  ! ก���ก�&'�������������-"���ก5G	 �. �. -���%�� ��0 ��� +���&3 ����(�"�(             
���
��(��ก��ก��� ��*(กO���� ���ก�กG_H �	����� ! ก����ก�����(%�(-����(������2�4�������
ก����ก�����(%�(-����(������2��&3 �����ก5GH��ก5��*(/��	� �����%�(-��!
���(������2����$��
ก�	���ก�� +�� ��  ��� %�( ������ �
��&3 ก���"��� "�1"���/�#%�(����� �#����&3 ก����(ก���
!��-��ก�	�����(������2�$��!2���� �+/��!
��	�����กO������	�����ก��ก��� ����(4�5              
! ก�G���� -����(������2�$��!2���� �+��ก�����(4���"2������กO�����ก�-��!
���(������2� ��	
-��!
���(������2����ก�	���ก���ก" %����� �+� ����� �� �&3 ก��%��
��กO��������%��
���	�����
���ก�กG_H%�(ก��&M"��
"� �����%�(�+��# �ก(�  
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��ก��.(-���%�� ��(��������0 ��� �ก�� ��ก��ก��� ����ก�กG_H �� �&3 ก��
�ก���           
!���+��# �ก(� %�(��K&M"��
"� ���������(��ก�����(���(1��� �.  กO��������! ����
����-"�
��
���� �(� ����� �.  ��������(�"�(������+	��ก���#"���
"��������
"����-"��ก����ก��ก��
ก�	�������-"�! ��ก5G	������� 4�����(� � $&���
��-��ก�	�������-"��� �&3 �+��# �ก(� %�(��K 
&�	ก����.(ก��ก��� ����(4�5��������4�5�� � �กก���ก�G����&�	2�2 ����$&�&3 -��ก�	���-"�  

��.( �.��.( �. �#����&3 ก���ก�$%&'���ก�����������.(! �2"(%�(ก��&I�(ก� ��	&���&���
��	�#����&3 ก����(!����0 �*(ก��
�	� �ก�*(&'�����	��(�*(����#����%�(&�	��)$�� 
! ก������ก�$%&'���ก��������� �� �&3 &'����	����ก�J*�(&�	��)��( �. ก0$���%�������&3 ��K
/���%�(� ������	����(&�	��)�������ก���������(������������ก� !��#� +�กก����ก��(���
!��������� �� �&3 � ������	����(&�	��)���	��� !����0 �*(���������%�(&'���             
ก�������������(2���+  
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เทศไทยมีประวัติศาสตรการใชความรนุแรงโดยรัฐและการปกครองแบบเผดจ็การเบ็ดเสร็จเปนเวลานับทศวรรษ การบังคับบคุคลใหสูญหายเกิด 
ในบริบทเหลานี ้ และเปนประเด็นที่ไมอาจพิจารณาแยกจากบริบทการเมืองที่เต็มไปดวยความรุนแรง นับแตทศวรรษ 2490 เปนอยางนอย ทั้งนี้การ

บังคับบุคคลภาคผนวกที่หนึ่ง: กรณีของผูถูกบังคับใหสูญหายจัดทําโดยมูลนิธิยุตธิรรมเพื่อสันตภิาพ  
 
ภาคตะวนัตก 

กรณีที ่1 
 

ชื่อ นาย ก และนาย ข (ไมไดรับอนุญาตใหเปดเผยชื่อ) 
วันที่เกิดเหตุ : 25 เมษายน 2544 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ: ไมระบุ ขอสงวนสถานท่ีเกิดเหตุ 
วันที่บนัทกึ : 4 สิงหาคม 2554 
ที่อยูของเหยื่อ : ภาคตะวันตกของประเทศไทย 
อาย ุ: 27 ป และชายไมทราบอายุ ตามลาํดับ 
ชาติพนัธ : ไมไดรับอนุญาตใหเปดเผย ขอสงวนการเปดเผยขอมลู 
สรุปการใหถอยคํา : นาย ก ประกอบอาชีพทาํไร และอาศยัอยูในจังหวัดทางภาคตะวันตก เมื่อวันท่ี 22เมษายน 2544 เวลา 
ชวงเชา นาย ก ไดแจงกับภรรยาวาจะเดินทางไปยายทะเบียนรถจักรยานยนตจากทะเบียนจังหวดัเดิมเพื่อจดเปนทะเบียนของ
จังหวดัตาก ตามที่อยูปจจุบันของตน โดยนาย ก ไดชวนพ่ีชาย (นาย ข)ไปดวย เพื่อไปเปนเพือ่นเนื่องจากตองใชระยะเวลา
เดินทางถงึ 6 ชั่วโมง  

2 วันหลังจากที่ทัง้สอง เดินทางจาก จังหวัดตากไปยังจงัหวดัอางทอง ในวันที่ 25 เมษายน 2544 นาย ก ไดโทรศัพท
มาครัง้หน่ึงเพื่อขอความชวยเหลอื  โดยบอกวาพีช่ายถูกจับไปโดยชายกลุมหน่ึงที่อยูบริเวณสะพานหลังจากนั้นโทรศัพทก็มี
เสียงแทรกเขามาเปนภาษาทองถิน่จากนั้นสันญาณก็ถกูขาดหายไปไป ญาติที่รับโทรศัพทพยายามโทรกลับไปหาหลายครั้งแต
ไมสามารถติดตอได ทั้งที่วันกอนหนานี้ นาย ก ก็ไดโทรศัพทมาเลาวาทุกอยางเรียบรอยด ี อกีทั้งยงับอกวากอนกลับจะซื้อ
ของขวัญวันแตงงานใหกับพี่สาวอีกดวย 

ขอมูลจากภรรยานาย ก  นาย ก ไมเคยมีความเกีย่วของกับเจาหนาที่ ไมมีศตัรูหรือมีความขดัแยงกับใครมากอน 
ภรรยาทราบแตเรื่องธุรกจิที่สามีของเธอพูดกับพี่ชายเทานั้น โดยสามีเคยไปบานของลูกคา และไดเห็นรูปของเจาของบานในชุด
เครื่องแบบเจาหนาที่รัฐ ซึง่ภรรยาของนาย ก  เองรูมากอนที่จะยายมาอยูในภาคตะวันตกของประเทศไทยวา  นาย ก เคยเรียน
ที่ภาคกลาง ซึ่งตอนนั้นเขาไดอาศัยอยูทีว่ัด แตภรรยาก็ไมเคยถามเรื่องนี้กับสามีเหมือนกับที่เธอกไ็มเคยเขาไปยุงเกีย่วกับธุรกิจ
ของสามี หลังจากนั้นภรรยาของนาย ก ก็ไมไดเจอหนาสามี  อีกทั้งยังมีภาระใหตองดูแลบุตรสาววัย1 เดือน (อายุขณะเกดิเหต)ุ 
ขณะที่มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพสัมภาษณภรรยาของเหยื่อ บุตรสาวมีอายุ 10 ขวบ  

 หลังจากที่รายงานเรื่องการหายตวัไปของคนทัง้สอง  สมาชิกในครอบครัวอีกกวา 20 คน ไดออกตามหาที่ภาคกลาง
โดยพอและพี่ชายของนาย ก รวมดวย ในสวนของภรรยานาย ก ไมไดชวยติดตามเนื่องจากขณะนัน้ภรรยานาย ก เพิ่งคลอดลูก
มาไดไมนาน  ทางครอบครัวไดไปสอบถามยงัสถานตีํารวจตางๆโดยเฉพาะที่บริเวณนาย ก เคยอาศัยอยูซึ่งใกลกับวัดแหงหน่ึง  
แตก็ไมพบเบาะแสใดๆ เกีย่วกับผูสูญหายตัวและจักรยานยนตของเขา 
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การดําเนินการอยางเปนทางการ : 2 วันหลังจากที่ทางครอบครวัไดรับโทรศัพทจากนาย ก เพื่อขอความชวยเหลือ ครอบครัว
ไดนําความไปแจงยงัสถานตีํารวจในอําเภอที่พวกเขาอาศยัอยู โดยเจาหนาทีต่ํารวจไดลงบันทึกเรื่องคนหาย 2 คน รวมทัง้
ทรัพยสินท่ีหายไปพรอมพวกเขาก็คือรถจกัรยานยนต ตอมาเมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2544 ทางครอบครัวเองไดไปแจงความคน
หายที่อําเภอในภาคกลางที่คนท้ังสองไดเดินทางไปและหายสาบสูญนับแตนั้น ปจจุบันไมมคีวามคืบหนาทางคดี หรือขอมูล
อื่นๆจากเจาหนาทีต่ํารวจ 

 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ศาลไดมีคําพิพากษาวานาย ก เปนบุคคลสาบสูญตามกฎหมาย1 

 12 เมษายน 2554 ศาลไดมคีําพิพากษาใหภรรยาของนาย ก เปนตัวแทนของนาย ก ในการจดัการทรัพยสินตางๆ 
แทนนาย ก อยางถกูตองตามกฎหมาย (เนื่องจากทั้งสองไมไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เพียงแตประกอบพิธีตาม
ประเพณีเทานั้น) ทําใหภรรยาไมสามารถเขาจัดการทรัพยสินท่ีอยูในธนาคารได 

 

กรณีที2่ 

ชื่อ : ไมไดรับอนุญาตใหเปดเผยชื่อ 
วันเกิดเหตุ : พ.ศ. 2549 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : สํานักงานคุมครองแรงงาน อาํเภอแมสอด จังหวัดตาก 

วันที่บนัทกึ : 4 สิงหาคม 2554 
ที่อยูของเหยื่อ : จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย 
อายุของเหยื่อ :  ไมทราบ 
ชาติพนัธ : ขอสงวนการเปดเผยขอมูล 
สรุปการใหถอยคํา : องคกรพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ีซึง่ทําหนาที่เปนตวัแทนใหกับกลุมแรงงานตางดาวที่ทํางานในโรงงาน
เซรามิค ซึ่งเปนโรงงานท่ีมเีจาของเปนเจาหนาที่ในกองทัพ ไดชวยเหลือคนงานจากสภาพการทํางานและสภาพความเปนอยูที่
เลวราย บรรดาคนงานจึงไดรวมตัวกันเพื่อหาตวัแทนในการเขาเจรจากับนายจาง   ในวันเกดิเหตุทั้งนายจางและคนงานตาง
ดาวไดเดินทางไปยงัสํานักงานคุมครองแรงงานเพื่อรวมประชุมกนั  โดยแรงงานท่ีเปนตัวแทนนัน้ไดเขารวมประชมุและตอรอง
กับนายจางดวย ในขณะน้ันเองเจาหนาที่ตาํรวจในเครื่องแบบไดเขามาจับกุมตวัแทนคนงาน และนับจากนั้นก็ไมมีใครทราบ
ขาวเรื่องคนเหลานั้นอีกเลย องคกรพัฒนาเอกชนในทองทีเ่ชื่อวาเหยื่อเหลานั้นถกูบังคับใหหายตัวไป นับจากนั้นแรงงานคนอื่นๆ 
ก็ถูกคกุคามจากเจาหนาที่ซึง่มคีวามเกีย่วของกับเจาของโรงงานอยูเสมอ แมวาพวกเขาจะอยูที่บานก็ตาม 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : แรงงานคนอื่นๆ ไดเดินทางไดเดินทางไปยังสถานีตาํรวจ ซึ่งเปนศูนยกลางในการควบคุม
ตัวผูกระทําผดิ เพื่อตามหาเพื่อนคนงานท่ีถูกจับกุม แตเจาหนาทีแ่จงวาไดปลอยตัวคนเหลานั้นออกมาแลว เพราะพวกเขาถูก
ควบคมุตัวตัวเพื่อใหตํารวจซกัถามเทานั้น 

                                                           

1  มาตรา 61 ตามประมวลกฎหมายอาญา  
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กรณีที่ 3 

ชื่อ : นางติ่น โฉ เอ, นาย ตูออง และนางหนอ คะ ไล (สามีและภรรยา) นายดี โด, นางมือ แซ แซ และนายจอ อู(สามีและ
ภรรยา) ,นางมะจงเอ ,นายตาเกอะ และนางเอโฉ 

วันที่เกิดเหตุ : 23 มกราคม 2553 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : อ.พบพระ จ.ตาก 
วันที่บนัทกึ : 2 สิงหาคม 2554 
ที่อยูของเหยื่อ: เมืองพะอัน รัฐกะเหร่ียง พมา 
อาย:ุ สวนใหญมีอยูในระหวาง 28 ป2 และบางคนไมทราบอาย ุ
ชาติพนัธ : กะเหร่ียง (ผูอพยพมาจากประเทศพมา) 
สรุปการใหถอยคํา3 : นายจอซา(ผูรอดชีวติจากเหตุการณ) กลาววา เมื่อวันท่ี19 มกราคม 2553 เขาไดออกจากบานใน
ประเทศพมา มายงัประเทศไทยผานทางเสนทาง เมยีวดี- แมสอด  เขาอธิบายวากอนทีจ่ะขามแดนมานั้นมีนายหนาในหมูบาน
แจงวากาํลังมาหาแรงงานเพื่อเขาไปทํางานในประเทศไทย เขากลาววาหัวหนาคณะชื่อวาตะนเิผลอและอีกคนหนึ่งชื่อจอป, จอ
ซาและจอปกับเพื่อนอีก 12 คน (ทั้งชายหญงิสมัครมาตามขอเสนอของชายทั้งสอง ทุกคนเดินทางมาพรอมกันโดยรถโดยสาร
เสนทางเกาะกะเรด็ เมยีวดี4 ใชเวลาเดินทาง 1 วันถึงเมียวดเีมื่อวันที่20 มกราคม 2553 โดยทกคนพกัที่เมียวดี 2 วัน 

วันท่ี 22 มกราคม 2553 เวลาประมาณ 5 โมงเย็น จอปและตะนิเผลอนําตัวจอซาและคนงานคนอื่นๆไปยังบานชอง
แคบ(อ.พบพระ จ.ตาก)โดยเดินทางมาตามแมน้ําเมยใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  และเมื่อมาถึงพวกเขาไดหยดุพักแรมอยูที่บาน
ชองแคบ 2 คืน  

 วันท่ี 24 มกราคม 2553 เวลาประมาณสองทุม ตะนิเผลอ ไดนํา จอซาและคนงานคนอื่นๆลงเรือเพื่อขามมายัง
ประเทศไทย  ซึ่งมีจดุหมายอยูทีบ่านปาคาเกาอ.พบพระ จ.ตาก ระยะทาง 48 กิโลเมตร ตอจากนั้นพวกเขาตองเดินเทาตอไปยัง
ดานตรวจชายแดน (จอซาไมทราบชื่อของดานตรวจชายแดนนัน้) โดยมจีุดหมายที่จงัหวดักาํแพงเพชร หลังจากเดินเทา
ประมาณ 30 นาที  ทั้งหมดก็ไดยนิเสียงปนดงัเขามาในกลุมพวกเขา  จอซาและเพื่อนแรงงานคนอืน่ ๆ ตางวิ่งหนีเพราะไมทราบ
วาใครยงิพวกเขา จอซา อะปโล ตะนิเผลอ และชายอีกคน (ผูพิการทางการไดยินซึ่งไมทราบชื่อ)ตางพากันหลบหนี  จอซาไดเรง
เพื่อนอีกสองคนใหกลับไปดูวามใีครไดรับบาดเจ็บ และพยายามตรวจสอบวาเกดิอะไรขึ้น   แตตะนเิผลอ กลัววาจะไมปลอดภัย
หากทําเชนนั้น พวกเขาจงึไดเดินทางตอไปอีก 3 วัน   ระหวางทางพวกเขามาถงึหมูบานชาวเขาที่ซึ่งเขาสามารถซื้ออาหารได 
พวกเขาเดินเทามาตลอดจนถึงกาํแพงเพชร ซึง่มีรถรอรับพวกเขาอยู  จอซา และอะปโลถูกพาไปยงั จ. สระบุรี ในขณะท่ีชายซึ่ง
พิการทางการไดยินถูกสงตวัไปยังโรงสีท่ี จ.กําแพงเพชร สวนตะนิเผลอนั้น จอซาไมแนใจวาถูกสงไปยังที่ใด    

                                                           

2 นางต่ิน โฉ เอ, นายดี โด,นางมือ แซ แซและนายจอ อู 
3 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพไดรับอนุญาตใหอางอิงของมูลจากคลินิกแรงงาน 
4 ถนนเกาะเกร็ด-เมียวดี ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตรทางตะวันตกของรัฐกะเหรี่ยง 
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คลินิกใหคาํปรึกษาทางกฎหมายแกแรงงาน ซึง่เปนองคกรพัฒนาเอกชนรายหนึ่ง ซึ่งตัง้อยูใน อ.แมสอด  ไดใหขอมูล
สวนหนึ่งวา “เจาหนาที่ตาํรวจไดรับรายงานจากชาวบานวาพบศพ 2 ศพที่บานมอนหินเหล็กไฟ ในอ.แมสอด”  และอีก 2 ศพพบ
หางออกไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรท่ีบานปาคา (ใกลกับนํ้าตกพาเจริญ อ.พบพระ) อีกศพพบหางออกไปอีก 51 กิโลเมตร และ
อีก 2 ศพหางออกไปอีก 57 กิโลเมตร ทั้ง 7 ศพถูกพบในบริเวณใกลเคียงอําเภอแมสอด และในวนัท่ี 1 กุมภาพันธ 2553 มีขาว
วามกีารพบศพอกี แตไมมขีอมูลเกี่ยวกับสถานท่ี และไมมใีครออกมาใหขอมูลมากเพยีงพอท่ีจะนําไปสูการเก็บกูศพ 

เจาหนาที่ตาํรวจไดทาํการคนหาจอซาและนําตวัเขามาสอบปากคาํ ซึง่ปจจุบันเขาอยูในความดูแลของเจาหนาที่
อําเภอแมสอด   

คลินิกกฎหมาย ไดพบนายมิโซ ซึ่งเลาวาเขามาจากหมูบานเดยีวกันกับผูเสียชวีิตทัง้หมด มิโซไปเมียวดีเพื่อทําการคา 
เขากลาววาครอบครัวของเหยื่อทัง้ 9 ไดมายังเมียวดดีวยเพื่อรอฟงขาวญาติของพวกเขา  

มิโซไดรับการบอกเลาจากญาติของเหยื่อรายหนึ่งวา “ กอนทีน่ายตะนเิผลอจะออกจากจังหวัดกําแพงเพชร เพือ่
กลับไปยังเมยีวดี เขาไดตดิตอกับบรรดาญาติของเหยื่อ และบอกวาทั้ง 9 คนถูกตํารวจจับและตองจายเงินคนละ 600 บาท หาก
ตองการไดรับการปลอยตัว เขาจึงไดเดินทางกลับมายงัเมียวด ี เพื่อนําเงินไปไถตัวคนทั้งหมด สวนคนท่ีเหลือไดกลับไปยัง
จุดหมายปลายทางแลว” 

 
มิโซไดรับทราบวานายตะนิเผลอไดเดินทางมาถงึเมียวดี เพื่อนําเงนิมาไถตวัเหยื่อทัง้หมด แตเมื่อเขาไปถึงเมียวดี เขา

ไดยินวามีแรงงานพมาที่ขามแดนมายงัไทยถูกยิงตายที่อาํเภอพบพระ จังหวัดตาก แตมิโซกลาววาตะนิเผลอไมเชื่อวาคนที่ถูก
ยิงตายจะเปนพวกเดียวกับคนที่เขาพาขามแดนมา    

ตะนิเผลอไดเดินทางไปยงัแมสอดผานแมตาว  และหมูบานบานไรและนั่นเปนครั้งสุดทายทีม่ีผูพบเห็นหรือไดยินชื่อ
เขา  

วันท่ี  31  มกราคม  2553 หลังจากขาวการพบศพของชาวพมาไดแพรออกไป เจาหนาที่ตาํรวจคนหนึ่งไดฆาตวัตาย 
ทราบชื่อวาดาบตํารวจ สมชาย ปนแกว5 ซึ่งเปนหัวหนาหนวยตรวจบริเวณดานชายแดนกิโลเมตรที ่ 48  อําเภอพบพระ จ.ตาก 
หลังจากตรวจคนบานของเขา เจาหนาที่ตาํรวจไดพบปน จุด 22 และอาวุธซึ่งไมสามารถระบุชนิดอีกจํานวนหนึ่ง ซึง่มีขนาดลํา
กลองเทากันกับปลอกกระสุนปนท่ีพบที่จุดเกดิเหตฆุาตกรรมแรงงานชาวพมา ในชวงแรกของการสืบสวนสอบสวน พนักงาน
สืบสวนตั้งขอสงสัยวาเจาหนาที่ตาํรวจนายนี้มีสวนเกีย่วของกับการยิงแรงงานชาวพมา ปจจุบันการสืบสวนยังคงดําเนินอยู โดย
มีความพยายามหาพยานบุคคลและหลักฐานเพิม่เติม  
 

ในท้ังหมด 12 คน พบวาเสียชวีิต 7 คน รอดชีวติ 3 คนสวนอีก 2 คนยังคงสูญหาย 
 

                                                           
5“ยายตํารวจตูยามบานรมเกลาสอบเอีย่วฆาหมูแรงงานพมา” ออนไลน. เขาถึงไดจาก

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9530000016135&Keyword=%BE%C1%E8%D2   

 

DPU



การดําเนินการอยางเปนทางการ :  คลินิกกฎหมายแรงงาน ไดอํานวยความสะดวกแกครอบครัวของเหยื่อในฐานะเปน
ตัวแทนของแรงงานเหลานี้ระหวางการดําเนินการสืบสวนสอบสวน และฟองรองดําเนินคดเีจาหนาที่ตํารวจ คดีนี้ดาบตาํรวจ 
สมชาย ปนแกวและพวกอีก 5 คนพบวาเปนผูกระทาํผิด ซึ่งดาบตาํรวจ สมชาย ปนแกว ไดฆาตวัตายสวนพวกอีก 5 คนหลบหนี
ไปประเทศพมา สวนของคดอียูระหวางการดําเนินการ 

 

ภาคเหนือ  

 
กรณีที ่4 

ชื่อ : นาย จะอื่อ ปอลู  
วันที่เกิดเหต:ุ 25 ตุลาคม 2545  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ใกลดอยอางขาง อ.ฝาง จ. เชียงใหม  
วันที่บนัทกึ : 23 กันยายน 2554  
ที่อยูของเหยื่อ : 974 ม.5 ต.มอนปน อ.ฝาง จ.เชียงใหม   
อาย ุ: 32 ป 
ชาติพนัธ : ลาหู 
สรุปการใหถอยคํา : วันท่ี 25 ตุลาคม 2545 นายจะอื่อ ปอลู ออกจากบานเพื่อไปหาเพื่อน ขณะนั้นภรรยาของเขาอยูที่บาน 
และไดยินเสียงสามีออกไปกับเพือ่นสองคน มีหลายคนเห็นเหตกุารณซึ่งเกดิขึ้นระหวางทางไปดอยอางขางของพวกเขา พยาน
ผูเห็นเหตุการณกลาววารถที่เกี่ยวของมีตราสัญลักษณคลายกับรถของสํานกังานคณะกรรมปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
(ปปส.)และเชื่อวาเปนเจาหนาที่ซึง่ทํางานกับรัฐบาลเนื่องจากพวกเขาพกอาวุธปน และพวกเขานําตัวจะอื่อ กับเพื่อนอีกสองคน
ไปพรอมกับรถจักรยานยนตของเขา 

ผูใหขอมูลกลาววาเพื่อนสองคนของจะอื่อเคยถูกจับพรอมมีแอมเฟตามีนไวในครอบครอง เพื่อนอีกคนของเขาเคย
ทํางานเปนสายลับใหหนวยงานปราบปรามยาเสพตดิในพ้ืนท่ี มคีวามเปนไปไดวาการหายตัวของจะอื่อกับเพื่อนอกีสองคนเปน
ปฏิบัติการลับซึ่งอาจเกี่ยวของกับเพื่อนของจะอื่อท่ีทํางานกับหนวยงานปราบปรามยาเสพติด 
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ :  ครอบครัวของจะอื่อไดออกตามหาเขาในคายทหารหลายแหงในอําเภอแมอายและเชียง
ดาว พรอมกับไดแจงความเอาไวที่ สภอ. ฝาง ดวย  
 

กรณีที ่5 
 

ชื่อ : นายจะฟะ จะแฮ, นายจะตโิป ลุงทา , และนายมนตรี จะแกะ (ชื่อเดิมจะที จะแกะ) 
วันเกิดเหตุ  :  ปลายเดือนพฤษภาคม 2546  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ระหวางทางไปหวยมะยม และบานหวยบอน ใกลกับอางเก็บน้ําหวยบอน ต. เวียง อ.ฝาง จ. 
เชียงใหม 
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วันที่บนัทกึ : 27 กรกฎาคม 2554  
ที่อยูของเหยื่อ : ม. 13, บานหวยมะยม ต.เวยีง อ.ฝาง จ. เชียงใหม 
อาย ุ: 14 ป สวนคนอื่น ๆ ไมทราบอายุ  
ชาติพนัธ : ลาหู 
สรุปการใหถอยคํา : เชาวันหน่ึงปลายเดือนพฤษภาคม 2546 ระหวางทางใกลอางเก็บน้ําหวยบอน นายจะฟะ จะแฮ เด็กหนุม
อายุประมาณ 14 ป และนายมนตรีซึ่งเปนเกษตรกร ถูกควบคุมตัวอยางไมถูกกฎหมายหลังจากที่เขาเปนพยานในการท่ี
เจาหนาที่จูโจมเขาจับกมุกลุมผูคายาเสพติด จนทําใหมีผูเสียชวีิตอยางนอยหนึ่งคนจากปฏิบัติการครั้งนั้น ในวันนั้นตลอดทัง้วนั 
จะฟะ และมนตรีไมไดกลับมาหาครอบครัวของเขา นอกเหนือจากนั้นทางครอบครัวไมไดรับแจงเรื่องที่พวกเขาถูกควบคุมตัว 
ในขณะท่ีคนหาปลาซึง่เพิง่เสร็จจากการหาปลาที่บรเิวณอางเก็บน้าํและเห็นเหตุการณจากระยะไกลเลาวาเขาเห็นการการ
ควบคมุตัวบคุคลที่สาม ภายหลังมีคนระบุวานาเปนนาย จะติโป ลุงทา 

ผูเห็นเหตุการณไดเลาส่ิงที่เขาเหน็ใหชาวบานในหมูบานฟง และขาวนีก้็แพรกระจายปากตอปากจนทําใหครอบครวั
ของบรรดาญาติของเหยื่อทราบเหตุการณการยงิ และการท่ีญาติของพวกเขาถูกจับกุมบริเวณปาใกลกับถนนท่ีเชือ่มระหวาง
บานหวยมะยมและบานหวยบอนน่ันเอง     

เชาวันเกิดเหตุหลังจากทีเ่สร็จงานท่ีไรของครอบครัวในหมูบานหวยมะยมแลว จะฟะ จะแฮ ไดขับขี่รถจักรยานยนตไป
ยังบานของเพื่อนซึ่งอยูที่หมูบานหวยบอนเพื่อไปดูโทรทัศนท่ีบานของเพื่อนคนดังกลาว  (แมของจะฟะอธิบายวาขณะนั้นใน
หมูบานหวยมะยมยงัไมมีไฟฟาใช และเปนเรื่องปกติทีจ่ะฟะจะไมอยูบานตลอดชวงเย็น) แตสุดทายเขาก็ไมไดไปยงับานหวย
บอน   

เชาวันหน่ึงปลายเดือนพฤษภาคม 2546   มนตรี จะแกะ ออกจากบานเวลาประมาณ 8 โมงเชา เพื่อชวนเพื่อนของเขา
ซึ่งอยูหมูบานหวยบอน เพื่อมารบัประทานอาหารกลางวันท่ีบานของเขา กอนออกจากบาน มนตรีไดบอกภรรยาวาใหเตรียม
อาหารเอาไวดวย  เมื่อไปถึงบานหวยบอนมนตรีพบวาเพื่อนของเขาไมอยูบาน เขารอเพื่อนอยูครูหน่ึง กอนกลับจงึไดบอกฝาก
ลูกสาวของเพื่อนใหบอกพอวาเขามาหา ระหวางทางนาจะเกิดเหตุซึ่งขดัขวางการกลับบานหวยมะยมของเขา  

จนถึงเวลาประมาณ 9 ถึง 10 โมงเชา ภรรยาของมนตรเีริ่มกงัวลเนื่องจากเขาออกจากบานไปนานกวาทีเ่คย ทาํใหเธอ
ตัดสินใจไปยงัสถานท่ีทีช่าวบานบอกวามีคนถกูยงิ เธอออกไปตามหาสามีอยูประมาณ 1 ชั่วโมงบริเวณถนนทางไป อ.ฝาง จน
ถึงอ.แมอาย และเธอยงัไดสอบถามกับเจาหนาทีต่ํารวจระหวางทางไปพรอมกันดวยวามีใครพบเห็นหรือจับกุมนายมนตรีไป
หรือไม  แตตํารวจปฏิเสธ 

ในสวนครอบครวัของจะฟะคดิวาจะฟะจะปลอดภัยและใชเวลาดูโทรทัศนท้ังวันและหวงัวาเขาจะกลับบานในเวลา
เย็น แตพอตกเย็นครอบครัวของเขากเ็ริ่มวิตกกังวลเพราะเขายังไมกลับบาน ลูกพี่ลูกนองซึง่อายมุากกวาของจะฟะจงึออกตาม
หาเขารอบๆหมูบานหวยบอนเผื่อมีใครพบเห็นเขา แตก็ไมพบตวัจะฟะ แมของเขาจึงไดไปแจงเรื่องนี้ตอหัวหนาชนเผาลาหู และ
ผูใหญบานเกี่ยวกับเหตกุารณทีเ่กิดขึ้น 
 

ภรรยาของมนตรีไดไปแจงตอผูใหญบานวาสามีของเธอหายตัวไปเมื่อเวลาประมาณเทีย่งของวันที่เกิดเหตุ  เธอและ
ชาวบานคนอื่น ๆ ชวยกันออกตามหาและไปยงัสถานท่ีทีเ่กิดเหตกุารณการยิงกัน พวกเขายังเดินทางไปยังสถานีตาํรวจอ. ฝาง
และ อ.แมอายดวย  วันรุงขึ้น ภรรยาของมนตรี ไดไปยังสถานท่ีเกิดเหตยุิงกันอีกครัง้เพื่อคนหาในบริเวณปาอยางถวนถี่ ครั้งนี้
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เธอพบรองเทาคูหนึง่ และไมไกลกันนั้นเธอกเ็จอหมวกกันน็อกของมนตรีที่ใสเวลาขับขี่รถจักรยานยนตดวย ตอมาพบวารองเทา
คูนั้นถูกระบุวาเปนของจะฟะ จะแฮ   
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ครอบครัวของจะฟะ ไมไดแจงความกับเจาหนาที่ตาํรวจเพราะเห็นวาคงไมมีประโยชนท่ี
จะแจงความในคดีที่เจาหนาที่รัฐมีสวนเกีย่วของ 

ทั้งสองครอบครวัรายงานเรื่องการหายตวัไปของเหยื่อยังสมาคมลาหู เมื่อพวกเขาเดินทางมายงัหมูบาน(สวนใหญเปน
ชาติพันธลาหู)ในป 2552 เพื่อเกบ็รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพวกเขา 
 
 

กรณีที ่6 

ชื่อ :  นายจะหวะ จะโล  
วันที่เกิดเหตกุารณ : เดือนตุลาคม 2546  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  สวนล้ินจี่ระหวางบานโปงไฮ และบานหวยมะยม ต.หวยมะยม อ. แมอาย จ.เชียงใหม  
วันที่บนัทกึ : 26 และ 28 กรกฎาคม และ 23 กันยายน 2554  
ที่อยูของเหยื่อ : 23 ม. 15 บานโปงไฮ ต.แมสาว อ.แมอาย จ. เชยีงใหม   
อาย ุ: 56 ป  
ชาติพนัธ : ลาหู  
สรุปการใหถอยคํา : สมาชิกชนเผาลาหู นายจะหวะ จะโล หายตวัไปเมื่อเชาของวันหนึ่งในเดอืนตุลาคม 2546 ขณะที่เขา
กําลังบรรจุลิ้นจีใ่นสวนล้ินจี่ บริเวณบานโปงไฮ และบานหวยมะยม 

คนแรกของครอบครัวที่ไดรับทราบเกี่ยวกับการหายตัวไปของเหยือ่คือลูกสาวของเขา ในวันน้ันเธอไดรับโทรศัพทจาก
ชาวบานคนหนึง่โทรมาอธิบายวาเกิดอะไรขึ้น(เธอไดรับการบอกเลาจากคนที่เห็นเหตุการณโดยตรง) มีการระบชุื่อชายคนหนึง่
วาเปนผูตองรับผิดชอบในเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยเขาและกลุมทหารพรานในชุดสีดาํ(พยานระบชุื่อหัวหนากลุม)ซึ่งโดยสารมา
ในรถ 6 ลอไดนําตัวนายจะหวะไปโดยไมมีเหตุผล ในขณะท่ีเขาอยูกับคนงานหญิงอกีคนหนึ่ง แตเธอไมไดรับอันตรายแตอยาง
ใด  

นางนาลอคา จะสอ  ซึ่งอยูในสวนล้ินจี่พรอมกับจะหวะในวันท่ีเขาหายตัวไปเลาใหฟงวา มีทหารประมาณ 30 นายเขา
มาในสวนเวลาประมาณ 5 โมงเย็น ทั้งหมดแตงกายชุดเครื่องแบบสีดําและมีผาพันคอสีแดง ขณะนั้นมีคนทํางานอยูในสวน
ล้ินจี่ประมาณ6 คน(เจาของสวนคือนายจะเอ จะแฮ) คนงานอีก 4 คนอยูไกลออกไปจากนางนาลอคา และจะหวะ ทหารท่ีเขา
มาเริม่ยิงปนขึ้นฟา และยงิมายงัคนงาน ทาํใหคนงานตางวิ่งหนีกันไปทุกทิศทุกทาง  นางนาลอคาและจะหวะถกูจับกมุตวัได
และทหารก็เริ่มทาํรายคนท้ังสอง   ทั้งสองลมลงบนพื้นและถูกเตะ จากนั้นพวกทหารก็มดัมือไขวหลังคนงานท้ังสองและนําตวั
พวกเขาไปในหมูบานซึง่เปนที่จอดรถของพวกทหาร เมื่อพวกเขามาถงึหัวหนาหนวยคนหน่ึงไดถามผูนําทหารคนหนึง่วา  “พบ
ส่ิงใดผิดกฎหมายบาง” ผูนําคนน้ันก็ตอบกลับวา  “เราไมพบอะไรเลย” ผูบังคับบัญชาของทหารกลุมนั้นจึงถามตอวา “แลวจับ
พวกเขามาทําไม”  ผูนํากลุมคนน้ันจึงหันมาถามนางนาลอคา วานายจะหวะเปนแฟนของเธอหรือไม เธอจึงตอบวา “ไมใช” ทาง
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ทหารกลุมนั้นจงึถามนาลอคาวานายจะหวะเปนเจาของสวนล้ินจีน่ั้นหรือไม แลวมีใครเคยพบนายจะแฮ (เจาของสวน)หรือไม –
เธอตอบวาไมทราบ จากนั้นผูบังคับบัญชาของกองกาํลัง จงึส่ังใหปลอยตัวนางนาลอคา จะสอ และใหนําตวันายจะหวะขึ้นรถ
ไป เธอกลาววาภาพสุดทายทีเ่ธอเห็นนายจะหวะคือเขาถูกเหยยีบเขาที่คอจนล้ินจกุปากและเลือดจาํนวนมากไหลออกมา 

ลูกสาวของเหยื่อนางสาวนาเดอ กลับมาจากบานท่ีลําพูนทันทีท่ีเธอทราบเรื่องการหายตัวไปของพอ และเดินทางไป
ยังคายทหารแหงหน่ึงในอ.แมอาย ในวันตอมา เพราะภรรยาของผูใหญบานบอกวาจะหวะอาจถูกควบคมุตัวอยูที่นั่น  แตเมือ่ไป
ถึง ทหารซึง่เฝาตรงประตู ไดแจงกับเธอวาพอของเธอถูกปลอยตวัไปแลว สองวันตอมาเธอก็ไดไปสอบถามอีกครั้ง และไดรับ
แจงวาพอของเธอถูกสงตอไปยังเมืองเชียงใหมแลว 

นายจะปโป(ที่รูจักกันในนามนายปะแอ แกซอย) แลถูกควบคุมตวัที่คายทหารแหงหน่ึงมาประมาณ 10 วัน กอนที่นาย
จะหวะ จะโลถูกนําตัวไปควบคุม เขากลาววามีชาวบานหลายคนจากบานหวยมะยมถูกนาํตวัมาทีน่ี่พรอมกันกับเขาดวย   และ
จากคําบอกเลาของนายจะปโป นายจะหวะถกูปดตาเหมือนกับผูตองขังใหมคนอื่น ๆ แตเขาเปนคนเดียวที่ถกูใสกุญแจมือดวย 
คําอธิบายลักษณะของเส้ือผาที่เขาสวมใสนั้นก็ตรงกับลักษณะทีค่รอบครัวบอกวาเปนชุดที่นายจะหวะใสทําไปงานทุกวัน คือ 
กางเกงขายาวสีดํา และเส้ือยืด นายจะปโปกลาวเพิ่มเติม “คิดวานายจะหวะคงถูกซอมมากอนเพราะเห็นวาเขาไมมีเรียวแรง
เหลือเลย แตไมเห็นมีเลือดออก”  

นายจะปโปไดยินวาทหารกลาวหาวานายจะหวะยิงเจาหนาที่(ทั้งที่ไมมีการยงิกันและไมมีใครเสียชวีติ) นายจะหวะ 
จะโลเองกถ็ูกซอมตอหนาเพื่อน ๆ ที่อยูในหองขังเดยีวกัน หลังจากนั้นนายจะหวะกถ็ูกนาํตวัมายังกลางสนามและบรรดาผูก
ควบคมุตัว 40 คนถูกบังคับใหเขาแถวเพื่อใหเตะนายจะหวะคนละสองครั้ง จากนั้นเขาถกูสาดดวยน้ําและถูกปลอยทิง้ไวกลาง
สนาม 

สักพักตอมานายจะปโปถูกทหารส่ังใหไปดูวานายจะหวะเปนอยางไรบาง เขาพบวารางกายจะหวะอยูในภาวะวิกฤต 
ทหารยังส่ังใหนายจะปโปสาดน้าํและเตะนายจะหวะอีก ครึ่งชั่วโมงตอมานายจะหวะจงึเสียชีวติลง จากคําบอกเลาของนายจะ
ปโปศพของนายจะหวะถูกนาํไปฝงเอาไวที่อุทยานแหงชาติดอยลานที่อ. แมอาย โดยนายปโปและนักโทษคนอื่นๆถูกบงัคับให
ชวยกําจัดศพในคืนน้ัน มเีจาหนาที่จํานวน 4 คนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้(มูลนิธิยตุิธรรมเพื่อสันติภาพไดรับแจงชื่อของทหารสอง
นายที่เกี่ยวของ) 
 

ศพของนายจะหวะถกูนําขึ้นทายรถของทหาร (ยี่หอโตโยตาไทเกอร) พรอมกับนักโทษคนอื่นๆท่ียังมีชีวติอยู อีก 5 คน
นายจะปโปจาํไดวาตอนนั้นพวกเขาออกจากคายทหารเวลาประมาณ 2 ทุม และกลับมาอีกครั้งกป็ระมาณ 3 ทุมแลว หลุมถกู
ขุดขึ้น นายจะปโปบอกวาทหารเทเหลาลงบนศพและไดสวดมนตตามประเพณีศาสนาพุทธ ศพซึง่ถูกหอดวยผาหมเกาๆถกูผลัก
ลงไปในหลุม จากนั้นเจาหนาทีก่็เทเหลาลงไปอีกครั้ง แลวทหารนายหน่ึงก็ยิงปนใสหัว หนาอก และบริเวณขาของจะหวะจน
หมดลูกกระสุนไปประมาณ 2 แมก็ (ปนพกขนาด 9 มม.) จากนั้นกเ็ทเหลาลงไปอีกแลวก็กลบหลุมนัน้โดยเอากิ่งไมใหญปดหลุม
ไว แลวเจาหนาที่กข็ับรถกลับไปยงัคาย   

ภรรยาของเหยื่อ นางนาอือ กลาววาจะหวะไมเคยมีความเกีย่วของกับพวกตาํรวจ เขาไมเคยถูกจับกุมหรือแมแตถกู
เรียกไปซักถามโดยเจาหนาที่เลย  แมวาเขาจะเคยมีประวัตเิกี่ยวกบัฝนบางแตก็นานมาแลว เธอจึงไมเขาใจวาทาํไมสามตีองตก
เปนเปาหมายของวิธีการท่ีปาเถื่อนและโหดรายเชนนั้น     ภรรยาของเหยื่อตองการจะคนหาศพของสามเีพื่อจะนาํมาทาํพิธีศพ
ตามความเชื่อของชนเผาลาหู  
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การดําเนินการอยางเปนทางการ : นองชายของนายจะหวะไดไปแจงเรื่องการตายของพี่ชายของเขาที่สภอ. แมอาย แตทาง
เจาหนาที่ไดปฏิเสธที่จะลงบันทึกประจําวัน.ในทางกลับกันภรรยาของนายจะหวะไมไดแจงความเรือ่งนี้ตอเจาหนาที่ตํารวจ 
เพราะเธอเชื่อวาเจาหนาทีม่ีสวนเกี่ยวของกับชะตากรรมของสามี ครอบครัวไมไดแจงเรื่องนี้กับผูใหญบาน ผูนําหมูบานหรือผูนํา
ชุมชน และไมเคยเรยีกรองหรือไดรับคาชดเชย 
 

กรณีที่ 7 

 
ชื่อ: นายจะปา จะนู  
วันที่เกิดเหตุ : เดือนตุลาคม 2546   
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ  : 321  ม.3 บานตาดหมอก อ. แมอาย จ. เชียงใหม  
วันที่รับรายงาน : 26 กรกฎคม 2554 
ที่อยูของเหยื่อ : 321 ม.3 บานตาดหมอก อ. แมอาย จ. เชียงใหม   
อาย ุ: 31  ป โดยประมาณ 
ชาติพนัธ : ลาหู   
สรุปการใหถอยคํา  :  ชวงเวลาบายของวันหนึง่ในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2546 นายจะปา จะนู ผูประกอบอาชีพคนงาน
เกษตรกรรม ถกูนําตัวไปภายหลังการปดลอมตรวจคนหมูบานตาดหมอก ซึ่งเชื่อวา เจาหนาที่มเีปาหมายเอาที่ชาวบานซึ่งปลูก
ฝน เขาถูกนาํตวัไปพรอมกับเพื่อนบานอีก 4 คน หลังจากนั้นก็ไมมีใครพบเห็นเขาอีกเลย   

นองสาวของจะปา คือโสภา จะหวะ เปนคนเห็นเหตกุารณจากทีไ่กล ๆกลาววา ตอนนั้นเธอเพิง่ขามถนนมาจากฝง
ของศูนยทาํไมกวาดของชุมชน และตอนนั้นจะปาเองก็อยูที่บานของเขา เลขที่ 321 บานตาดหมอก   ทันใดนั้นรถ 5 คัน(บางคัน
เปนรถที่มีปนอยูดานบน) ก็เขามาจอด และชายจํานวน 20 คนก็ลงมา ทัง้หมดแตงกายดวยเครื่องแบบที่แตกตางกันแตโสภาจํา
ไดวามีอยางนอย 4 หนวยงานซึง่เกี่ยวของกับการปดลอมหมูบาน คือเจาหนาที่ระดับตําบล ผูใหญบาน ตํารวจ และทหาร   

ชาวบานท่ีอยูละแวกนั้น ตางพากันวิ่งหนี เพราะคนที่เขามาเหลานั้นไดเขามาจับกุมชาวบาน สวนคนท่ีจับกุมจะปาไป
นั้นเปนคนที่สวมชุดเครื่องแบบสีดํา และมีผาพันคอสีแดง มชีายอกี 4 คนถูกจับไปดวย แตตอนน้ันโสภาสามารถบอกชื่อไดเพยีง
ชื่อนั่นก็คือ นายแอสอ นายลอย ี นายจะสี และนายปาแส6 โสภายังบอกอกีวาเจาหนาที่ไดทาํรายคนเหลานั้นตอหนาคนอื่น ๆ 
กอนที่จะนําตัวพวกเขาขึ้นรถไป  

โสภากลาวกับมูลนิธยิุติธรรมเพื่อสันติภาพวาจะปาเปนผูที่ใชฝนและชอบสูบฝนกับเพื่อน แตตามเธอยังยืนยันวาเขา
ไมไดเปนผูคาฝน หรือเคยถกูจับกุมเพราะเรื่องฝนเลย เธอทราบแตเพียงวาจะปามีเพื่อนคนหน่ึงชื่อจะหาซึง่เปนพอคาฝน โชคไม
ดีที่เจาหนาที่นอกเครื่องแบบคนหน่ึง(มกีารระบุชื่อกับมูลนิธิฯ)ซึ่งเปนสายลับในไรของชาวไทยใหญไดมาที่บานจะปาวันกอนท่ี
จะมีการจับกมุและพบจะปากาํลังแบงฝนที่เขาซื้อจากนายจะหา แตจะปาปฏิเสธที่จะขายใหกับสายลับคนนั้น  

ครอบครัวของผูที่ถูกจับกุมไปท้ัง 5 คน พยายามทีจ่ะไปพบญาติ ๆ ของพวกเขาที่คายทหารพรานในจงัหวดัทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยแตก็ไดรับคําตอบวาทัง้หมดถูกสงตัวไปยังคายอื่นที่จงัหวดัเชียงใหมแลว   สองวันหลังจากเหตกุารณ 
                                                           
6
 ครอบครัวของทั้ง 4 คนยังไมไดรายงานเรื่องตอมูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ โดยกรณีนี้เปนกรณีของนายจะผา จะนู เทานั้น 
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ญาติของอีก 4 คนไดไปยงัคายทหารท่ีเคยไปสอบถามกอนหนาเปนครั้งที่สอง และไดพบกับผูที่ถกูจับกุมตัวไป แตครอบครัว
ของจะปาไดรับแจงวาจะปาถูกสงตัวไปท่ีสถานท่ีควบคุมตวัที่เชียงราย   

อยางไรกต็ามครอบครัวของชายที่ชื่อแอสอ บอกกับโสภาวา แอสอไดบอกวาจะปาถูกนาํตัวไปไวในหลุมดิน
เชนเดียวกับญาติของพวกเขาครอบครัวของจะปาจึงไดรูวาจะปานั้นถูกทรมานโดยการใชเครื่องชอตไฟฟา และถูกบังคับให
ยอมรับวาเกีย่วของกับแอมเฟตามีน(ยาบา) โชครายที่หลังการซักถามสามวันสองคืนจะปากเ็สียชวีติ ขณะที่แอสอถูกเจาหนาที่
ที่ทํารายจะปาขูเอาชีวติหากเขานําเรื่องทีเ่ขาเห็นไปบอกกับผูอ่ืน  
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ครอบครัวของจะปาไดรายงานเรื่องการตรวจคนจับกุมของเจาหนาที่และชะตากรรมของ
จะปาหลังจากที่ผูที่ถกูจับกุมไปดวยอีก 4 ถกูปลอยตวัออกมาแลว พวกเขาไดเดินทางไปยงัสถานตีาํรวจ ที่อ.แมอาย และยังไป
ขอความชวยเหลือจากกํานันแตไมเกิดประโยชน 
 

ครอบครัวของจะปาไดรองขอใบมรณบัตร แตไมประสบความสําเร็จเนื่องจากไมมีศพ   
 
 

กรณีที่ 8 
 
ชื่อ : นายพิชติ จะอื่อ นายจะกา จะอื่อ นายจะกะ จะอือ่ นางนาสี จะอื่อ และนายจะแต จะหา  
วันที่ : 31 มกราคม 2549 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ถนนระหวางทางเชื่อมอ.ฝาง และอ.เมืองเชียงใหม (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 107) จ.
เชียงใหม  
วันที่บนัทกึ : 27 กรกฎาคม 2554 
ที่อยูของเหยื่อ : 718 ม.15 บานหนองไผ ต. มอนปน อ. ฝาง จ. เชียงใหม  
อาย ุ: 23 ป  25 ป และ 20 ป (โดยประมาณ) ไมทราบอายุ และ 33 ป ตามลําดับ  
ชาติพนัธ : ลาหู 
ประเภทอาชญากรรม : การบังคับสูญหาย7 และการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย8 

สรุปการใหถอยคํา : ในวันที่ 31 มกราคม 2549  รถโตโยตาไทเกอรถูกขับไลลาโดยรถกระบะโตโยตาวิโก (ไมระบวุาเปนของ
หนวยงานใด) สองคัน บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 107  รถคันหลังหมุนเปนวงกลมและหยดุลงหนารถคันแรกชายซึง่ลงจาก
รถจากรถโตโยตา วีโก (ไมแนใจวาจํานวนกีค่น)  ไดลงมาจากรถ พวกเขาไมไดใสเครื่องแบบที่แสดงวาอยูสังกดัใด แตทัง้หมดมี
อาวุธปนพก ทันทีทันใดพวกเขาไดบังคับคนที่อยูในรถที่เขาบงัคับใหหยุดลงมาจากรถ ผูเห็นเหตุการณและผูใหขอมูลแกมูลนิธิ
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (นายศวิโรจน  คีรีสวัสดี)บอกกับมูลนิธิวา    จําไดวาคนขับรถโตโยตาไทเกอรคือนายพิชติ จะอื่อ และคน

                                                           
7 กรณีนายจะกะ จะอื่อ ,นางสาวนาสี จะอื่อ และ นายจะแต จะหา 
8 กรณีนายพิชิต จะอื่อ และนายจะกา จะอื่อ 
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ที่น่ังในรถคือ นองชายของเขานายจะกา จะอื่อ  อีกสามคนในรถดูเหมือนจะเปนจะเปน นายจะกะ จะอื่อ (นองชายของพชิิต
และจะกา) นางนาสี  จะอื่อ (ภรรยานายจะกา) และนายจะที จะหา (นองเขยของนางนาสี) นายพิชิตและจะกาถูกนําเขาไปน่ัง
ดานหนาของรถโตโยตาวีโก สวนคนอื่น ๆ ถูกนําขึ้นไปน่ังดานหลังของรถโตโยตาวีโก โทรศัพทมือถอืของทุกคนกยึด จากนั้นรถ
ทั้งสามคันก็ขับออกไปพรอมกัน  

วันรุงขึ้น มีขาวมาวามีเจาหนาทีไ่ดซื้อลอซื้อยาบาจากพอคาและจับกุมผูกระทาํผิดและยึดยาบากวา 100,000 เม็ด 
และเกิดการตอสูขัดขืนจนมกีารยงิกันเกิดขึ้น ภาพท่ีแสดงออกมาจากสื่อมวลชนเปนภาพของครอบครัวจะอื่อ 4 คน และนาย
จะแต จะหา ในฐานะผูกระทําผิด และขาวยงัรายงานวาพชิิตและจะกาถูกยงิเสียชีวติ ในรูปมือของพวกเขาถูกใสกุญแจมือ
เอาไวดวยกัน แมแมของพวกเขาจะไดรับศพกลับจากหองเก็บศพของโรงพยาบาลสวนดอก จ. เชียงใหม แตจนถึงวันที่ 27 
กรกฎาคม 2554 ก็ยังไมมขีาวเกีย่วกับอกีสามคนทีถู่กจับไป 
 นางนาหมาย จะอื่อ แมของพิชติ จะกา และจะกะใหสัมภาษณมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ เมื่อวันท่ี31มกราคม 
2549 วาเธอเห็น5 คนนั่งรถของพชิิตไปดวยกันเพื่อไปซื้ออาหารทีต่ลาดฝาง เธอจาํไดวาพวกเขาออกไปประมาณ 4 โมงเย็น เมื่อ
พยานผูเห็นเหตุการณนายศิวโรจน (ผูชวยผูใหญบานหมูบานหนองไผ) มาบอกเธอเรื่องที่เขาเห็นขณะขับขี่รถจักรยานยนตกลับ
บานจากที่ทํางาน เธอไมไดประหลาดใจและคิดวาอาจเปนเพราะตํารวจพยายามขูบังคับเงินจากพวกเขา 

ระหวางทีเ่กดิเหตกุารณบนถนน ศิวโรจน อยูไกลจากที่เกดิเหตุเพราะกลัวอันตรายตอชวีิตของเขา แตเมื่อรถทั้งหมด
ขับออกไป และมีความปลอดภยัสําหรับเขาทีจ่ะกลับบานหนองไผ เขาก็รีบกลับไปรายงานเรื่องที่เขาเห็นกับผูชวยผูใหญบาน
ในทันที ตอจากนั้นเขาไดแจงเรื่องนี้กับครอบครวัของเหยื่อ 

หลังจากงานฉลองปใหมส้ินสุดลง(วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2549)9 ที่ครอบครัวของเหยื่อไดตามหาพวกเขา นางนาหมาย
พรอมกับผูชวยผูใหญบาน ภรรยาของนายพิชติ และลูก ๆ ของเขา รวมไปถึงนางสาวนามิติ (ซึ่งเปนลูกสาวของนางนาหมาย ) 

ที่หองเก็บศพนาหมายสังเกตเห็นวาศพของพิชติและจะกามีรองรอยฟกช้าํอยางรุนแรง แสดงถงึการถูกทํารายกอนจะ
ถูกฆา ใบมรณะบัตรระบุการเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ18.30 น. ของวันท่ี 31 มกราคม 2549 
สวนสาเหตุของการเสียชีวิตคือถกูยิงที่ศีรษะและหนาอก ศพของทั้งสองก็ถกูนําไปทําพิธีท่ีเชงิตะกอนบานหนองไผ  

ครอบครัวของเหยื่อและผูชวยผูใหญบานไดออกตามหา นายจะกะ นางนาสี และนายจะที ในคายทหารหลาย ๆ แหง
ในจ.เชียงใหม เชนที่  ฝาง แมอาย และแมริม นอกจากนี้ยงัมีขาวลือในหมูบานวาพวกเขาถกูขังอยูที่เรือนจําบางขวาง กรงุเทพฯ 
ขาวลือยงับอกวานางนาสีไดคลอดบุตรระหวางถกูคุมขังที่เรือนจําอีกดวย  จนถึงปจจุบันยงัไมมีหลักฐานวาทัง้หมดเปนเรื่องจริง
และทางครอบครัวก็ไมเคยไดรับการติดตอจากเจาหนาที่ตาํรวจ 

ส่ิงที่ทางครอบครัวของเหยื่อไดรบัทราบความคืบหนามากที่สุดคอืการไตสวนการตายในศาล เจาหนาที่ดานตรวจ
กลาวในชั้นศาลวาจะกะ ถูกขงัอยูที่สถานพินิจและคุมครองเดก็และเยาวชน ในเมืองเชยีงใหม  แตเมื่อครอบครัวเดินทางไปยัง
สถานพินิจฯเมืองเชยีงใหม เจาหนาที่ที่รับเรื่องนั้นไดพบหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลชื่อนี้ แตไดมเีจาหนาที่ซึ่งเปนระดับผูอํานวยการ
ไดมีการเปล่ียนแปลงขอมูลดงักลาว โดยบอกวาไมมีคนชื่อจะกะ จะอื่อแตอยางใด และใหพวกญาติออกไปตามหาที่อื่น เชน 
ศูนยควบคุมตัวบานกิ่งแกว 
 

                                                           

9 มีการฉลองปใหม 7 วัน 
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การดําเนินการอยางเปนทางการ : ครอบครัวของเหยื่อไมไดแจงเหตกุารณนี้ตอเจาหนาที่ตาํรวจ อยางไรกต็ามพวกเขาไดรับ
โอกาสจากศาลในการท่ีจะกลาวหาหนวยงานปราบปรามยาเสพตดิภาค 5 แตพวกเขาตดัสินใจปฏิเสธเนื่องจากกังวลวาหากทาํ
เชนนั้นอาจทําใหญาติที่ยังสูญหายไดรับอันตราย   

 
กรณีที9่ 

 

ชื่อ : นายวชิัย จะแล   
วันที่เกิดเหตกุารณ : 12 สิงหาคม 2552 หรืออาจจะ 2553(ผูใหขอมูลจําปท่ีเกิดเหตุไมไดชดัเจน แตจําไดเพียงวันน้ันคือวันแม
แหงชาต)ิ 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ชายแดนไทยพมา หมูบานสันตนดู ม. 6 ต.ทาตอน อ. แมอาย จ. เชียงใหม   
วันที่บนัทกึ : 23 กันยายน 2554  
ที่อยูของเหยื่อ : 213 ม. 6 ต. ทาตอน อ. แมอาย จ. เชียงใหม  
อาย ุ: 56 ป  
ชาติพนัธ : ลาหู  
สรุปการใหถอยคํา: เหตกุารณเกิดขึ้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2552 หรือ 2553 ของวันแมแหงชาติ ชาวบานบาน สันตนดูจํานวน 5 
คนไดเห็นเหตกุารณและกลาววาเหตุการณนี้เกดิขึ้นใกลเขตแดนไทย- พมา บริเวณแมอายจ. เชียงใหม นายวิชยั จะแล ซึ่งมัก
ไปซื้อส่ิงของที่รานคาในประเทศไทยและไปขายที่อีกฝงของเขตแดน(ประเทศพมา) ปกติแลวเขาจะนําตะกราผักและสินคาแหง
เทินไวบนศีรษะระหวางการเดินทาง ในวันนั้นมชีาวบานเห็นทหารประมาณ 10 คนแตงกายเครื่องแบบทหารพราน มีผาพันคอ
แดงนําโดยเจาหนาที่ยศพันโทเดนิทางมายงับริเวณชายแดน พวกเขามากันดวยรถทหารขนาดใหญจากนั้นก็นําตวั วชิัยและ
ชาวบานอีกสองคนไปดวย  

นางนามิแอ จะแล ภรรยาของเหยื่อ  ไมไดอยูในเหตุการณ เพราะเธอกับลูกชายไปรวมงานวันแมแหงชาติ   ที่โรงเรียน 
เธอไดทราบขาวเรื่องสามีถูกจับตวัไปจากเพื่อนบานของเธอเมื่อเธอไดกลับจากโรงเรียน ซึง่เพื่อนบานก็ทราบขาวมาจากคนอื่น
อีกที  เพื่อนบานไดบอกกับเธอวาวิชยัถูกนาํตวัไปจากบริเวณ ชายแดนไทยพมา พรอมกับชาวบานอีก 2 คนคือ นายแอสอ และ 
นายแกว     

ทันทีท่ีทราบขาว นางนามิแอไดขอความชวยเหลือจากญาติๆเชนเดียวกับภรรยาของชายอีกสองคนที่หายตวัไปเพื่อ
ตามหาเหยื่อทัง้ 3 ที่คายทหารฐานบานสันตนดู พวกเธอถามทหารวา “สามีของพวกเราอยูที่ไหน พวกคุณเห็นพวกเขาไหม พวก
เด็กๆรองไหหาพอของเขา” ทหารตอบวา “ เดี๋ยวพวกเขาก็กลับบานเอง” 
 

กอนเกิดเหตกุารณ ทหารไดเขามาตัง้ดานตรวจบริเวณชายแดน กอนหนานี้ชาวบาน 5 คนไดเคยถูกจับกุมบริเวณ
ชายแดนเชนกัน แตพวกเขาทัง้หมดก็ไดรับการปลอยตวัในเวลาตอมา สวนวิชยัและอีกสองคนยังคงสูญหายโดยไมมีเหตุผล 
และบรรดาญาติของพวกเขาเองไมไดทราบขาวเกี่ยวกับที่อยูของพวกเขา  
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การดําเนินการอยางเปนทางการ : ครอบครัวของวชิัยไดแจงเรือ่งนี้กับหัวหนาหมูบาน แตก็ไมไดมีการออกตดิตามทันที และ
พวกเขาก็ไมไดแจงความกับตํารวจหรือเจาหนาที่ระดับตาํบล 
 
 

กรณีที1่0 

ชื่อ : ไมไดรับอนุญาตใหเปดเผยชื่อ  
วันที่เกิดเหตกุารณ :  23 ธันวาคม 2553  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : อ. เมือง จ. เชียงใหม  
วันที่รับรายงาน : 28 กรกฎาคม 2554  
ที่อยูของเหยื่อ : ขอสงวนท่ีอยู จ. เชียงใหม  
อายุ : 30 ป  
ชาติพนัธ : ขอสงวนขอมูล 
สรุปการใหขอมูล : นาย ก. เปนเจาของที่นาแปลงเล็กๆ เขาหายตัวไปเมื่อ เชาของวันท่ี 23 ธันวาคม 2553 นาย ก.ไดโทรหา
ภรรยาของเขานาง ข.(ซึ่งตอนน้ันอยูที่เมืองเชยีงใหม)เพื่อบอกวาเขากําลังจะเขาไปในเมืองเชยีงใหมเนื่องจากเพื่อนของเขา
(นาย ค.)ไดโทรนัดพบ   

ประมาณเทีย่ง นาย ก. ไดขับรถออกจากบานเพื่อไปหาเพื่อนที่เมืองเชียงใหม ซึ่งตอนนั้นภรรยาของเขาเองอยูที่
ตลาดวโรรส  ซึ่งในตัวเมืองเชียงใหม ในเวลาประมาณ 14.30 น. ภรรยาของนาย ก.ไดโทรหานาย ก. เพื่อถามวาเขาอยูไหน เขา
ตอบภรรยาวาอยูที่เชียงใหมแลว แตไมไดแจงวาอยูกับใครที่ไหน ตอมานาง ข. ตองการใหนาย ก. ไปรับลูกคนเล็ก เธอจึงไดโทร
หาสามีอีกครั้ง แตไมสามารถตดิตอได (ขณะนั้นเปนเวลาประมาณ 15.00น.)หลังจากนั้นไมนานก็มีขอความมายังโทรศัพทของ
นาง ข.บอกวาโทรศัพทของนาย ก.ไดเปดใชบริการแลว แตเมื่อเธอพยายามโทรไปโทรศัพทก็ถูกปดอีก  
 
จนเวลาประมาณ18.00 น.นายก.ไดโทรกลับมาหาเธออีกครัง้ เมื่อรับเธอก็ไดยินเสียงผูชายพดูวา “ขอคุยกับภรรยาของคุณ
สักครู” และเสียงเดียวกันนั้นก็พดูอีกวา เอาโทรศัพทใหเขาไป จากนั้นโทรศัพทก็ถูกปดอกีครั้ง นาง ข. ไดโทรกลับไปทันทีแตก็ไม
สามารถติดตอไดอกี(เพราะตอนนั้นโทรศัพทของเธอเงินหมด) 

เมื่อนาง ข.กลับมาบาน ระหวางทางเพื่อนของนาย ก. ไดโทรมาหาเธอ และบอกวา นาย ก.ไดโทรหาเขาและบอกวา
ตัวเองถกูจับ และถกูเอาถุงดําคลุมหัวและบังคับใหเขารับสารภาพ นาย ก. ไดบอกอีกวาตอนนั้นเขาทรมานมากเพราะหายใจไม
ออก  นาย ก. ยังไดบอกกับเพื่อนอีกวา เพื่อนที่เขาไปเจอที่เชยีงใหมก็ถูกจับกุมดวยโดยทั้งสองถูกกลาวหาวามียาเสพตดิไวใน
ครอบครอง(จากขอมูลพบวานาย ก.มียาเสพติดไวในครอบครองจริง) 

หน่ึงวันหลังจากเหตุการณญาติของนาย ก.ไดแจงความเรื่องนีก้ับตํารวจในวันท่ี 24 ธันวาคม 2553 แต หลังจากนั้น 4 
วันท่ีไมทราบขาวคราวนาย ก. บรรดาญาติจึงมีขอสรุปวาเขาถูกฆาแลว และไดวาจางทนายความใหชวยเหลือ 
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การดําเนินการอยางเปนทางการ : วันท่ี 24 ธันวาคม 2553 พวกเขาไดไปแจงความเรื่องการหายตวัไปของนาย ก. ที่สภอ. 
แมริม และไดลงบันทึกประจําวันเอาไวที่ สภอ. แมแตง สภอ. เชยีงดาว และ สภอ. เชยีงใหมดวย ในแตละที่ญาติไดใหสําเนา
บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนรถของเหยื่อไวดวย แตไมมีความกาวหนาในการสืบสวนสอบสวน  
 

กรณีที ่11 

ชื่อ : ไมไดรับอนุญาตใหเปดเผยชื่อ 
วันที่เกิดเหตกุารณ : 6 พฤศจิกายน 2553  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : อ. เมือง จ. เชียงใหม  
วันที่บนัทกึ : 26 กันยายน 2554  
ที่อยูของเหยื่อ : ขอสงวนขอมูล อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม  
อาย ุ: ไมทราบ  
ชาติพนัธ : ขอสงวนขอมูล  
 
สรุปการใหถอยคํา : นาย ก. และภรรยา ไดเชาบานอยูใกลกับตลาดวโรรส (ที่รูจักกันทั่วไปวา “กาดหลวง”, ตั้งอยูในอ.เมือง
เชียงใหม)เพื่อขายสินคาเกษตรตามที่ทําเปนปกติ ภรรยาของนาย ก.ไดเดินทางกลับบานท่ี อ.เชียงดาวโดยรถโดยสารประจาํ
ทางเพื่อกลับไปดูแลลูก ในวันที่ 6 พฤศจกิายน 2553 เธอไดเดินทางกลับมายงัเชียงใหมอกีครั้ง จนเวลาประมาณ 8 โมงเชาเธอ
ไดโทรศัพทหาสามีเพื่อใหมารับเธอที่สถานีขนสงชางเผือก แตจนถึงเวลาประมาณ 9 โมงเชาสามขีองเธอก็ยังมาไมถึง เธอจึงได
โทรไปหาลูกพี่ลูกนองของเธอใหมารับเธอกลับบาน เมื่อเธอเดินทางมาถงึบาน พบวานาย ก. สามขีองเธอไมไดอยูบาน  และยัง
ไมพบรถยนต และรถจักรยานยนตของสามี รวมไปถงึของมีคาตางๆของเขาก็หายดวยอยางพวกสรอยคอทองคาํ และเงิน
จํานวน 30,000 บาท ก็ถูกถอนออกจากธนาคารดวย  

ในวันที่นาย ก. หายตัวไปนองชายของเขากถ็ูกจับกุมที่บานหวยลกึ และถูกนําตวัไปยังอ.เชียงดาว โดยเจาหนาที่ (ซึ่ง
ไมไดใสเครื่องแบบ) ที่สถานตีํารวจ ทางตํารวจไดพดูคุยกันผานทางวิทยุสื่อสารเกีย่วกับกรณีของพี่นองสองคน พวกเขาพูดกัน
วา เจาหนาที่น้ันตองการตวัทั้งสองหรือไม  หลังการหารือกัน ตํารวจมีความเห็นวาเปนการจับผิดตัวและแจงวานองชายของ 
นาย ก. ไมมีความผิด โดยนองชายของนาย ก.ไดยินวาพวกเขายงัคงควบคุมตัวนาย ก.ไว 

ญาติๆมคีวามกังวลในส่ิงที่เกิดขึน้ สมาชิกของครอบครัวประมาณ 10 คันรถจึงเดินทางไปยงั สภอ.เชียงใหม และ 
สภอ.เชียงดาว พวกเขาไดแจงความไวที่สถานีตํารวจทัง้สองแหงพรอมทั้งไดทิ้งสําเนาทะเบียนรถของ นาย ก.ไวดวย 

หน่ึงเดือนหลังจากที่เกดิเหตกุารณพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนดอก อ.เมอืงเชยีงใหม ไดมา
แจงความกับเจาหนาที่ตาํรวจ วามีรถยนตมาจอดอยูที่โรงพยาบาลเปนเวลากวา1 เดือนแลว  และทราบภายหลังวาเปนรถของ
นาย ก.  
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ไมมีการสืบสวนสอบสวนอยางเปนทางการเกี่ยวกับกรณีนี้ 
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 

กรณีที่ 12 

ชื่อ : นายสงกรานต นามพรม  
วันเกิดเหตุ : 20 กันยายน 2542 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : โรงแรมโซฟเทลขอนแกน อ. เมือง จ.ขอนแกน 
วันที่บนัทกึ (มูลนิธยิุติธรรมเพื่อสันติภาพ ) : 19 กันยายน 2554 
ที่อยูของเหยื่อ : หมู 1 ต.ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแกน 

อาย ุ:  ไมทราบ 
ชาติพนัธุ : ไทย 
 
 

สรุปการใหถอยคํา: ในวันที่ 20 กันยายน ป 2542 นายสงกรานต นามพรม ถูกพบเห็นครัง้สุดทายขณะที่กําลังเดินเขาไปพบ
นายตาํรวจคนหนึ่ง ณ โรงแรม โซฟเทลขอนแกน (เดมิ) ไมกี่สัปดาหตอมามีคนพบศพนิรนามบริเวณหมูบานซึง่ไกลออกไปจาก
บานศิลา ซึง่ศพมีลักษณะคลายนายสงกรานตเปนอยางมาก  

นายสงกรานต  นามพรมอดตีผูใหญบานหมู1 เดิมเคยมีอาชีพรบัเหมากอสรางและยังเคยเปนสมาชกิอบต.การหาย
ตัวไปของนายสงกรานตเกิดขึ้นในระหวางที่นายสงกรานต  กาํลังดําเนินการตรวจสอบการทุจริตทีเ่กิดขึ้นในพื้นท่ีบานศิลา 

กอนที่การประมูลราคากอสรางจะตกมาเปนของบริษัทรับเหมากอสรางเจาหน่ึงนั้น  นายสงกรานตไดเคยรวมงานกับ
อบต.และกลุมคนที่เขามาประมูลงานกอสรางดงักลาวมากอน จึงทําใหทราบมาตรฐานของงานกอสรางถนนในบานศิลา หมูที ่
1 ตอมานายสงกรานตพบวามคีวามไมชอบมาพากลในการเสนอแบบกอสรางและไดคดัคานบริษทัรับเหมากอสรางนั้น   ทาํให
เจาของบริษัทรับเหมาดังกลาว (ซึ่งเปนผูมีอิทธิพลทางการเมืองในบานศิลาในขณะน้ัน) พยายามใหสินบนกับนายสงกรานต 
เพื่อปกปดเรื่องดงักลาว  แตนายสงกรานตพยายามนาํเรื่องนี้ไปแจงตาํรวจใหมกีารสอบสวน  นายเจตจํารูญอดีตกํานันของหมู 
7 บานศิลา ซึ่งเปนเพื่อนของทัง้เจาของบริษัทรับเหมาและนายสงกรานตกลาววา  ตนเองเคยไดทราบมาแลววา มีคนตองการ
ลอบสังหารนายสงกรานต เนื่องจากความขัดแยงที่กลาวมา 

หลังจากความขดัแยงเกดิขึ้นไมนาน นายตาํรวจนายหนึ่งไดเขามายังบานศิลา พรอมทัง้อางวาตนเองเปนตํารวจจาก
สวนกลาง (สํานักงานตํารวจแหงชาติ) มาพบนายสงกรานตที่บาน โดยแจงวาตนเองมาสืบหารถจักรยานยนตที่ถกูขโมย ทาํให
นายสงกรานตใชโอกาสนี้ในการแจงเรื่องการคอรัปชั่นทีเ่กิดขึ้นในพื้นที่ใหเจาหนาทีต่ํารวจทราบ   เปนผลใหนายตาํรวจคน
ดังกลาวไดนัดแนะกับนายสงกรานตเพื่อใหเขามาพบและพดูคุยเรือ่งนี้ และชวนใหไปพบที่โรงแรมโซฟเทลขอนแกน ในตวัเมือง
ขอนแกน     

ในวันเกิดเหตุบุคคลท่ีพบเห็นนายสงกรานตเปนคนสุดทายคือนายไชยา เพื่อนของนายสงกรานตซึ่งหลังจากที่ทัง้สอง
คนกลับจากประชุมกลุมเกษตรกรรวมกัน นายไชยาไดแวะไปสงนายสงกรานตยงัโรงแรมดังกลาว และเปนคนสุดทายที่ไดเห็น
นายสงกรานตเดินเขาไปยังโรงแรมในชวงเวลาประมาณ 4 โมงเย็น  
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นายสงกรานตหายไปเปนเวลากวา 1 สัปดาหจงึมคีนไปพบศพนิรนามบริเวณไรออยอําเภอมันจาคีรีโดยคนงานท่ีไป
ตัดออยในบริเวณนั้น   และเปนโชคดีที่ญาติของนายสงกรานตคนหนึ่งเดินทางผานมาพอดี ทําใหทราบวามีการพบศพนิรนาม 
เปนผลใหญาตคินดังกลาวไดเขาไปขัดขวางในขณะที่กําลังจะมีการเผาทําลายศพโดยเจาหนาที่ตาํรวจที่ไดเขามายงัพื้นที่เกดิ
เหตุกอนหนานั้น  ญาติคนดังกลาวจงึรีบโทรแจงกับภรรยานายสงกรานต เพราะมีความสงสัยวาอาจจะเปนศพของนาย
สงกรานต  หลังจากนั้นศพจงึถูกนําสงโรงพยาบาลศรีนครินทร ขอนเกน  โดยมีภรรยาและเพื่อนของนายสงกรานตเขาไปดูศพ
ดังกลาว   จากนั้นศพจงึถูกสงตอไปยังสถาบันนิตวิิทยาศาสตรเพื่อทําการชันสูตร  1 เดือนตอมามีจดหมายถูกสงมาจากสถาบัน
นิติวิทยาศาสตรขอเก็บตัวอยาง DNA ของภรรยานายสงกรานต เพื่อการนาํไปพิสูจนกับศพที่พบดงักลาว   แตเมื่อมีผลพิสูจน 
DNA แจงกลับมา   พบวามี DNA ไมตรงกันและศพยังเปนศพของผูหญิงอีกดวย   อยางไรก็ตามเพื่อนของนายสงกรานตยืนยัน
วา ศพที่ถูกสงตอไปจากโรงพยาบาลศรีนครินทรน้ัน เปนศพของผูชายซึง่เปนนายสงกรานตแนนอน เนื่องจากเขาจาํลักษณะ
ของศีรษะและหนาผากของนายสงกรานต รวมไปถึงความสูงได         
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ :  วันท่ีนายสงกรานตหายตัวไปเวลาประมาณ 1 ทุมทางครอบครัวของนายสงกรานต เริ่ม
ขาดการติดตอกับนายสงกรานตทางโทรศัพท จึงนาํความไปแจงตํารวจ เบื้องตนตํารวจสันนิษฐานเองวา นายสงกรานตอาจจะ
หายไปกับหญิงสาว ใหญาติรอไปกอนเพราะอกีไมกี่วันนายสงกรานตคงกลับมา แตสุดทายทางตาํรวจไดลงบันทึกประจาํวันไว   

ในระหวางการสืบสวนสอบสวน ไดมีการนําภาพจากกลองวงจรปดมาตรวจสอบ แตกลับพบเพยีงแตแสงไฟสลัว ๆ  
ทําใหมกีารสรุปการสืบสวนของตาํรวจวานายสงกรานตหายไปเองโดยจงใจ  อยางไรก็ตาม นาสนใจวาในสรุปสํานวนของ
ตํารวจกลาววา “นาเชื่อไดวานักการเมืองทองถิ่นคนหน่ึงอาจมสีวนเกี่ยวของกับการหายตัวไปของนายสงกรานต”  แต
นายตาํรวจคนท่ีทําสํานวนดงักลาวถกูยายออกไปจากพื้นท่ีกอนทีค่ดีจะมีความคืบหนา   

หลังจากแจงความกับตํารวจในทองที่แลว นายเจตจาํรูญไดรองเรียนกรณีนายสงกรานตไปยังนายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น (พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร)  เพื่อรองขอความเปนธรรม รวมไปถึงไดสงจดหมายรองเรยีนไปยงัตูปณ. สําหรับการรองทุกข
ของสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  แตจดหมายที่ไดรับการตอบกลับมาระบุวากรณีของนายสงกรานตที่รองเรียนมานั้นอยูในลําดับ
ที่ 200 ซึง่รอการพิจารณาอยู    ทําใหจวบจนปจจุบันยงัไมมคีวามคืบหนาในคดีนี้แตอยางใด 
 
 

กรณีที ่13 

 
ชื่อ : นางออยนภา สุขประสงค และนางวันทนา ทักษมิา  
วันที่เกิดเหตกุารณ : 2 ธันวาคม 2547  
สถานที่เกดิเหตกุารณโดยประมาณ : ถนนใน ต.บึงพชิัย อ.เมือง จ. กาฬสินธุ  
วันที่บนัทกึ : 20 กันยายน 2554  
ที่อยูของเหยื่อ : 29 ถนนประดษิฐ อ.เมือง จ. กาฬสินธุ    
อาย ุ: ไมทราบ 
ชาติพนัธ ุ : ไทย 
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สรุปจากรายงานของมูลนิธิยุตธิรรมเพื่อสันติภาพ : นางออยนภา สุขประสงค เดิมประกอบอาชีพเปนตัวแทนขายประกัน
ชีวิต และทําธุรกิจหวยใตดินควบคูกันไปดวย ทําใหเธอรูจักกับนายตาํรวจทองถิ่นเปนอยางดี จากการท่ีตองจายเงินใหกับ
ตํารวจทองถิ่นบางรายเพื่อใหเธอยังสามารถดําเนินธุรกิจหวยใตดนิตอไปได จนตอมาเมื่อรฐับาลมีนโยบายทาํหวยใตดินใหถกู
กฎหมายทาํใหนางออยนภาหันมาประกอบธุรกจิหวยบนดิน และหยุดจายเงินใหตํารวจรายนั้น  

ลูกชายคนโตของนางออยนภากลาววา กอนหนานี้นางออยนภา เคยบอกกับตนเองวาเธอมคีวามรูสึกวาตนเองถูก
สะกดรอยตามกอนท่ีนางออยนภาจะหายตวัไป  พรอมกันนี้นางออยนภายังกลาวไวเหมือนเปนการส่ังเสียเอาไวอีกวา หากจะมี
กลุมตํารวจที่จะมาทํารายครอบครัวหรือสามีของนางคงจะเปนนายตาํรวจจากสภอ.กาฬสินธุชุดใหมที่เขามา 

ครอบครัวสุขประสงคเคยถูกตรวจคนบานมาหลายครั้งโดยตาํรวจในพ้ืนท่ี  เนื่องจากมีขาวลือวาครอบครัวนีม้ีสวน
เกี่ยวของกับยาเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย เนื่องจากมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ  อยางไรก็ตาม บุตรชายนางออยนภายืนยันวา
ครอบครัวของตนเองไมไดมคีวามเกี่ยวของกับส่ิงผิดกฎหมายแตอยางใด หลังจากทีเ่ลิกทําหวยใตดิน  และที่บานตนเองมฐีานะ
เนื่องจากประกอบธุรกิจทาํโรงงานนํ้าดื่มเพิ่มมาแทน  แตจากปากคําของคนใกลชดิของครอบครัวสุขประสงคเคยมาเลาใหคนท่ี
บานฟงวา มชีื่อของสามีนางออยนภาปรากฏอยูในรายชื่อผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติดของราชการดวย  และกอนหนาที่นาง
ออยนภาจะหายตวัไปนองสาวของสามีนางออยนภาเอง ถูกลักพาตวัไปสอบถามเกี่ยวกับการใชชีวติประจาํวันของครอบครวั
นางออยนภา โดยกลุมบุคคลไมทราบสังกัด  

จนมาถึงวันเกดิเหต ุ 2 ธันวาคม 2547 เวลาประมาณ 9 โมงเชาหลังจากที่นางออยนภาเสร็จธุระจากงานเปดโรงงาน
น้ําดื่ม นางออยนภาและเลขาคือนางวันทนา ทักษิมาไดเดินทางออกมาจากโรงงานนํ้าดืม่เพื่อไปธุระยังที่อื่นตอ ระหวางทางบน
ถนนหางจากโรงงานนํ้าดืม่เพียง 2- 3 กิโลเมตร รถของนางออยนภาถูกชนดวยรถกระบะ 4 ประตูคันหนึ่งทําใหรถนางออยนภา
เสียหลักและหยุดรถ  ขอมูลจากคนเล้ียงวัวที่อยูแถวนั้นซึ่งเปนพยานเพียงคนเดียวที่เห็นเหตุการณไดเลาเหตกุารณวาในวันเกิด
เหตุ เขาเห็นรถของเหยื่อถูกขับชนปาดหนาโดยรถกระบะ 4 ประตูอีกคันหนึ่ง หลังจากนั้นชายสามในส่ีคนซึง่สวมเส้ือยืดคอกลม
เหมือนกัน  ก็ลงมาจากรถกระบะคันดังกลาว ขณะที่รถของเหยื่อเองมีหญงิสาวคนหน่ึงลงมาเพื่อดูวาเกดิอะไรขึ้น และไมทันจะ
ไดพูดคุย หญิงสาวคนดงักลาวถกูล็อกตัวและนาํไปขึ้นรถกระบะ พรอมทั้งหญิงสาวอีกคนที่ยังอยูในรถก็ถูกจับตัวออกมา นําตัว
ไปขึ้นรถกระบะอกีคัน  หลังจากนั้นรถกระบะถูกขับออกไปและรถของหญิงสาวก็ถูกขับออกไปจากที่เกิดเหตุโดยชายอีกคน แต
หลังจากที่บอกเลาเหตกุารณที่ไดพบเห็นใหกับญาติของเหยื่อทราบแลว คนเล้ียงวัวก็ไมกลาใหขอมูลและไมมาเปนพยานใหอีก
เลย  สวนพาหนะของเหยื่อที่ถกูขบัออกไปดวยถูกพบภายหลังโดยจอดอยูที่สถานีตาํรวจ  

หลังจากที่ทางครอบครัวของเหยือ่ทราบวานางออยนภาหายตวัไป  ก็ไดเขาแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจ รวมทั้งได
ออกไปตามหานางออยนภายังสถานท่ีตาง ๆ ทางครอบครวัของเหยื่อเองกลาววาในขณะน้ันดเูหมือนทางตํารวจไมไดมคีวาม
พยายามที่จะตามหานางออยนภาแตอยางใด รวมไปถงึพบวาเจาหนาที่ตาํรวจสวนหนึ่งยายออกนอกพื้นที่โดยไมทราบสาเหตุ
อีกดวย 
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ครอบครัวของเหยือ่ไดแจงความเกี่ยวกับการหายตัวไปของนางออยนภาและเลขาถึง 3 
ครั้ง  เพราะใน 2ครั้งแรกทางตาํรวจเองแจงวาตองรอใหครบ 24 ชั่วโมงของการหายตวัไปเสียกอน  จนมาครัง้ที่ 3 ถงึไดลง
บันทึกประจําวันเอาไว  ในสวนของการสืบสวน ทางตาํรวจไดไปตรวจคนยังโรงงานผลิตน้ําดืม่ของครอบครัวเหยื่อแต
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นอกเหนือจากนั้นก็ไมมีความคืบหนาใด  ๆ  ความคืบหนาอยางเดียวคือการมีตาํรวจจาก DSI เขามาสืบสวนในกรณีน้ีดวยแต
ยังไมพบหลักฐานท่ีมีความคืบหนาทางคดีแตอยางใด 
 
 

กรณีที่ 14 

ชื่อ : นายวัน ยุบลชู  และ นางสมหมาย  ยุบลชู 
วันเกิดเหตุ  : 14 มกราคม 2548 

สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  
ที่อยูของเหยื่อ : บานโพนงาม ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ 
วันที่บนัทกึ: 19  กันยายน 2554  

อายุ : ไมทราบ 

ชาติพนัธ : ไทย 

สรุปการใหถอยคํา :  วันท่ี 14 พฤษภาคม 2548 เวลาประมาณ 8 นาฬิกา นายวันและนางสมหมาย ยุบลชู ประกอบอาชีพ
เปนพอคาขายของเรตามงานเทศกาล ถูกบังคับใหสูญหายเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 ลูกชายและพี่ชายของเหยื่อไดใหขอมูล
กับมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพวา ในวันเกิดเหตุ นายวันและนางสมหมายเดินทางเขาไปในตัวเมืองเพื่อหาหมอฟนตามที่นัดไว
และหลังจากนั้นทางครอบครัวก็ขาดการติดตอจากทั้งสองคน   

จากการสืบหาจนไดขอมูลจากกลองวงจรปดของธนาคารแหงหน่ึงทําใหทราบวา ในวันเกดิเหตุบคุคลท้ังสองนั้นอยูกับชายนิร
นามอีกสี่คน และกลุมชายทั้งสี่คนดังกลาวยงันําเอา ATM ของเหยื่อมากดเงินสดออกไปจากธนาคารถึง 2 ครั้ง นอกจากนั้น
พยานท่ีเห็นเหตุการณยังเลาใหญาติของเหยื่อฟงในตอนแรกวา ไดพบเห็นรถของเหยื่อถกูชน จากนั้นจึงมีกลุมคนลงมาจับตวั
นายวันและนางสมหมายไป พรอมทั้งไดขับรถยนตของเหยื่อออกไปดวย อยางไรกต็ามพยานท่ีเห็นเหตุการณดงักลาวปฏิเสธที่
จะเปนพยานใหกับครอบครัวของเหยื่อ 

ในสวนของขอมูลจากกลองวงจรปดพบวาเงินถูกถอนออกไปในเวลาประมาณบายโมง  และในกลองวงจรปดยงัแสดงใหเห็น
บุคคลที่มากดเงินสดกลุมดังกลาวสวมใสหมวกเบสบอล  รวมถงึในเวลาสองทุมยงัมีการกดเงินสดออกจากบัญชเีปนครั้งที่ 2 ใน
อีกสถานที่ดวย นอกจากนี้พาหนะของคนรายที่มากดเงินยังมีลักษณะเดียวกับรถของเหยื่อคือเปน รถอีซูซุ ดรากอน สีบรอนเงิน 
ทําใหนาเชื่อไดวาเหยื่อถกูกลุมคนท่ีมากดเงินน้ันจับตัวไป  หลังจากที่ญาติของเหยื่อไมไดรับการตดิตอกลับจากนายวันและนาง
สมหมายทาํใหญาติๆ ออกตามหายังสถานท่ีที่คาดวาบุคคลท้ังสองจะไป ทั้งที่โรงพยาบาล คลินิกหมอฟนและสถานท่ีใกลเคยีง
ไปจนถึงปารกรางขางหมูบานดวยคิดวาหากเหยื่อถูกฆาอาจจะถกูอําพรางไวยงัสถานท่ีนั้นๆ พ่ีชายของเหยื่อความมั่นใจวา การ
หายตวัไปของทั้งสองมีความเกี่ยวของกับการปราบปราบยาเสพตดิในพ้ืนท่ี   เนื่องจากกอนหนาที่เหตุการณการบังคับใหสูญ
หายของนายวันและนางสมหมายจะเกิดขึ้น  มีการ X-ray ในพ้ืนที่โดยการใหชาวบานเขียนชื่อบุคคลท่ีคิดวามีสวนเกี่ยวของกับ
ยาเสพตดิในหมูบาน ซึง่จากนโยบายนี้พ่ีชายเหยื่อเชื่อวาทําใหมีการกล้ันแกลงกันได  ซึง่บอยครั้งทีค่รอบครัวยุบลชถููกตัง้ขอ
สงสัยวาคายาบาเนื่องจากคอนขางเปนครอบครัวทีม่ีฐานะกวาคนอื่นๆในหมูบานเดียวกัน 
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การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม : พี่ชายเหยื่อเขาแจงความกับสภอ. กมลาไสย เบือ้งตนทางตาํรวจปฏิเสธจะรับ
แจงความโดยบอกกับญาติวา ใหกลับมาแจงความใหมหลังจาก 15 วันในระหวางนั้นไมมีการสืบสวนจากตํารวจแตอยางใด 
และทางญาติเองก็ไมไดแจงกับตาํรวจเกี่ยวกับขอมูลในกลองวงจรปดที่ญาตเิคยไปขอดจูากธนาคาร เพราะญาติของเหยื่อเชื่อ
วามกีารชวยเหลือกันเองของกลุมคนท่ีทําผิดโดยมีขาวลือวา กลุมคนที่เห็นในกลองวงจรปดนั้น เปนคนของผูมีอิทธิพลของทาง
ราชการ 

อยางไรกต็ามคดีของนางสมหมายไดเขาสูการสอบสวนของ DSI ในป 2550 โดยการชวยเหลือของนางพิกุล พรม
จันทร (ญาติของเหยื่อจากการซอมทรมานอีกรายในจงัหวัดกาฬสิทธ) แตทาง กรมสอบสวนคดีพเิศษก็ไมสามารถคนหาศพเจอ
และแจงวาปดคดีไปแลว สวนครอบครัวของเหยื่อเอง แมจะไปขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการตางๆ แตก็ยังไมมีการ
แจงความคืบหนาแตอยางใด หนวยงานลาสุดที่ญาติของเหยื่อเขาไปขอความชวยเหลือคือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ซึง่ไดดําเนินการโดยเขามาเก็บ DNA ไปแลว แตก็ยังไมมคีวามคืบหนาในการคนหาเหยื่อทั้งสองแตอยางใด  

ในขณะเดียวกันทางครอบครวัของเหยื่อเองยังถกูเพื่อนบานซึ่งเปนตํารวจ เขามาหลอกลวงโดยกลาววาตนเอง
สามารถชวยเหลือใหท้ังสองไดรบัการปลอยตวัและถอนชื่อออกจากบัญชดีําได โดยทางญาติของเหยื่อตองจายเงินคา
ดําเนินการในเรื่องนีซ้ึ่งทางครอบครัวของเหยื่อไดรับจดหมายเรยีกเงินหลายครั้ง ทําใหพ่ีชายเหยื่อไดนําเรื่องนี้เขาแจงความเพื่อ
ดําเนินคดีดวย ทําใหผูตองหาในคดีนี้ไดรับโทษจาํคุก 8 ป (ตอมาถูกลดโทษเหลือ 5 ป ) อยางไรกต็ามนายตาํรวจที่เปนคนสมรู
รวมคิดถูกไลออกจากราชการ แตภายหลังพบวานายตํารวจคนดังกลาวกลับไปรับราชการอยูที่จังหวัดรอยเอ็ด   
 
 

กรณีที ่15 

 
ชื่อ : นายสมาน มธีรรม  
วันเกิดเหตุ : 2 มิถุนายน 2550  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  บานเตาไห ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ   จ. กาฬสินธุ 
วันที่บนัทกึ :  19 กันยายน 2554 
ที่อยูของเหยื่อ  :  ตําบลหลุบ อ.เมือง กาฬสินธุ จ. กาฬสินธุ  
อาย ุ:  อายุประมาณ 62 ป 
ชาติพนัธ :  ไทย 

สรุปการใหถอยคํา :  นายสมาน มีธรรม ประกอบอาชีพทาํโรงสขีาวในตาํบลหลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ กอนหนาที่นายสมานจะ
ถูกบังคับใหสูญหายไปในวันที่ 1 มิถุนายน 2550 เขาเปนอดีตสมาชิก อบต.ของตําบลหลุบและยังมชีวยเหลือโครงการตาง ๆ 
ภายใน อบต. เปนอยางดีโดยเฉพาะเรื่องการรณรงคตอตานยาเสพติดอีกดวย  

ลูกสาวของนายสมานจดจําวันที่พอหายไปไดอยางชัดเจนวา   ในวันเกิดเหตุ นายสมานออกจากบานเพื่อไปสง
ขาวสารยังรานคาในเวลาประมาณ 8 นาฬิกา เหมือนอยางที่เคยทํา จวบจนนายสมานสงขาวสารยังรานคาในบริเวณตลาดทุง
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นาทองเสร็จ ก็ขับรถกลับบานตามปกติ แตเมื่อเวลาลวงเลยมาถึง 10 โมงเชาแลว นายสมานยังไมกลับถึงบานและโทรศัพทก็
ขาดการติดตอตั้งแตตอนนั้น ทําใหครอบครัวพบวานายสมานหายตัวไปพรอมกับรถนิสสันฟรอนเทียร   เมื่อสอบถามเจาของ
รานคาที่นายสมานมาสงขาวสาร  เจาของรานเองก็แจงวานายสมานมาสงขาวตามปกติ เสร็จแลวก็ขับรถออกไป โดยไมมีอะไร
ผิดสังเกตเลย       

ทางครอบครัวของนายสมาน เชื่อวาการหายตัวไปของนายสมานนาจะมีความเกี่ยวของกับกรณีความขัดแยงเรือ่งการ
ขยายโรงสี ซึ่งเปนกิจการของครอบครัว  เพราะกอนหนานั้น นายสมานเองมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกับเจาของที่นาซึ่งตั้ งอยูติด
กับที่นาของครอบครัวมีธรรม  เจาของที่นาแปลงใกลเคียงขณะนั้นเปนตํารวจนายหน่ึง ทางครอบครัวนายสมานเชื่อวาครั้งหนึ่ง
นายตํารวจคนดังกลาวเคยเขามาขมขูคนงานของโรงสีนายสมานดวย ทําใหคนงานหลายคนไมกลามาทํางานเพราะกลัวจะถูก
อุมหายหลังจากที่มีคนแปลกหนามาถามเวลาไปกลับ และเวลาเดินทางมาทํางานท่ีโรงสีของนายสมาน 

บริเวณที่นายสมานถูกทําใหหายตัวไปอยูบริเวณ ถนนสายหลักเชื่อมระหวางรอยเอ็ดและกาฬสินธุ  และในพื้นที่ยังมี
ขาวลืออีกวา มีผูเห็นวารถนิสสันฟรอนเทียรขับมุงหนาเขาตัวเมืองกาฬสินธุ แตบางแหลงกลาววารถขับกลับเขามายังหมูบานที่
นายสมานอยู  
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ประมาณเวลาบาย 2 โมงวันเดียวกัน ครอบครัวของนายสมานจึงนําเรื่องเขาแจงความ
กับตํารวจ ในสภอ.ใกลบานแตกลับไดรับการปฏิเสธ เพราะทางตํารวจอางวาหากตองการแจงคนหาย ตองรอใหครบ 24 ชั่วโมง
เสียกอน   ส่ิงเดียวที่ทางตํารวจไดชวยเหลือญาติของเหยื่อในขณะนั้น คือชวยติดตามรถใหตามรูปพรรณที่ทางครอบครัวนาย
สมานใหขอมูลไว จนเวลาผานไปประมาณ 2 อาทิตยทางตํารวจจึงไดมาสอบถามขอมูล และทางตํารวจเองไดสอบสวน 
เพื่อนบานของนายสมานที่เคยมีเรื่องทะเลาะกันดวย แตไมไดมีการสอบสวนเชิงลึกแตอยางใด และจวบจนปจจุบันก็ยังไมมี
ความคืบหนาในคดีแตอยางใด  

หลังจากการการหายตัวไปอยางไรรองรอยประมาณ 1 ป ของนายสมาน มีธรรม กรณีของนายสมานก็ไดรับการ
ตรวจสอบอีกครั้งโดย DSI ซึ่งญาติของนายสมานไดเขารวมกับนางพิกุล ในการยื่นเรื่องรองขอให DSI เขามาสืบสวน อยางไรก็
ตามทางครอบครัวมีธรรมเองก็พบวา ทาง DSI ยังไมสามารถรายงานความคืบหนาทางคดีเชนกัน อีกทั้งยังไดรับแจงวาไม
สามารถทําเปนคดีพิเศษได นอกจากนี้ทางครอบครัวมีธรรมเคยไดเขาพบกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อรายงาน
ในเรื่องนี้ดวย ความคืบหนาลาสุดในตนป 2554 มีเจาหนาที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร ในนามของกระทรวงยุติธรรม ไดเขา
มาเก็บขอมูล DNA จากญาติและคนในครอบครัวมีธรรมเทานั้น 
 
 

กรณีที ่16 

ชื่อ : นายกมล เหลาโสภาพันธุ  
วันเกิดเหตุการณ : 9 กุมภาพันธุ 2551 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ถนนจันทรสนิท อ. บานไผ จ. ขอนแกน  
วันที่บนัทกึ :  16 กรกฎาคม 2554  
ที่อยูของเหยื่อ : 87/85 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน จ. ขอนแกน   
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อายุ :  51 ป  
ชาติพนัธ :  คนไทยเชื้อสายจีน 
สรุปการใหถอยคํา  : นายกมล ประกอบอาชีพเปนตัวแทนจําหนายน้ํา และเครื่องดืม่แอลกอฮอลรายใหญในจังหวัดขอนแกน 
และยังเปนสมาชกิของ เครือขายประชาชนตอตานคอรรัปชั่น10 เหตุการณการบังคับใหสูญหายเกดิขึ้นกับนายกมลเมื่อวันท่ี 9 
กุมภาพันธุ 2551 และจวบจนปจจุบันยังไมมีใครทราบชะตากรรมของนายกมลอีกเลย  

นายกมล เติบโตมาในครอบครวัซึ่งทาํธุรกจิสวนตวั สามารถสงลูกชายของเขาสองคนเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มี
ชื่อเสียงในกรงุเทพฯ ได บุตรชายทั้งสองของนายกมลศกึษาในคณะนิติศาสตร  ในป 2544  นายกมลเริ่มมีบทบาททางสังคม
มากขึ้นในฐานะนักกจิกรรม   และในป 2547 นายกมลไดเขารวมกับเครือขายประชาชนตอตานคอรัปชั่น   โดยนายกมลมี
ความคุนเคยอยางดีกับแกนนําบางคนของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขณะนั้น  ทําใหนายกมลกลายเปนแกนนํา
คนสําคัญในจังหวัดขอนแกนในการตอตานการทุจริตในจังหวัดขอนแกน   นอกจากนีใ้นระหวางป 2549-2550 นายกมลยงั
สนับสนุนใหนองชายของเขา (นายประเสริฐ เหลาโสภาพันธุ) สมคัรชิงตาํแหนงนายกเทศมนตรีของ อ. บานไผดวย 

ภายหลังจากการเขารวมกลุมพันธมิตร ฯ นายกมลเองไดเขาตรวจสอบกรณกีารทุจรติหลายกรณี และพยายาม
กลาวโทษกับเจาหนาที่ทองถิ่นหลายคน  ในกรณีของการกอสรางทางรถไฟ และกรณีของการกอสรางตึกอสังหาริมทรัพยตาง ๆ 
วามกีารทุจริตเอื้อผลประโยชนแกพวกพองโดยมคีวามเกี่ยวของกบันายกเทศมนตรีอีกคนหนึ่งซึ่งทาํธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใน จ.
ขอนแกน นายกมลจึงเขารองเรยีนกับเจาหนาทีต่ํารวจ สภอ.บานไผเกี่ยวกับกรณีดงักลาว รวมไปถึงกลาวโทษผูกาํกับสถานี
ตํารวจภูธรบานไผในขณะน้ันวาเพิกเฉยตอการปฏิบัติหนาทีใ่นกรณีที่เขารองเรียน ทาํใหชวงกลางป 2550 นายกมลเริ่มถูก
คุกคามในหลากหลายรูปแบบ 

จวบจนเมื่อ 20 มกราคม 2551 นายกมล ไดเขียนจดหมายขอความคุมครองในกรณีท่ีเขาถกูคกุคาม ซึ่งเนื้อความใน
จดหมายคาํรองไดระบชุื่อนายตํารวจหลายคน เอาไว   หลังจากยืน่หนังสือขอความคุมครองไมนาน มีนายตาํรวจบางคนเขามา
พบและขอโทษตอนายกมลในกรณีที่เกิดขึ้น แตทางตํารวจเองก็ไมไดดําเนินการตามที่นายกมลตองการใหตรวจสอบพฤตกิรรม
ของตาํรวจกลุมนั้น   ทําใหสถานการณของนายกมลตอนนั้นมีความสุมเส่ียงมากขึ้น ตัวเขาเองก็เริม่มีความระมัดระวังในการใช
ชีวิตประจําวันมาก และจงึซื้อประกันชีวติเอาไวดวย 

วันท่ี 7 กมุภาพันธ 2551 เปนวันท่ีนายกมล ถูกบังคับใหสูญหายไป ลูกชายของนายกมลเลาเหตุการณวันน้ันใหฟงวา 
เชาของวันท่ี 7 กมุภาพันธ นายกมลไดรับโทรศัพทจากตํารวจสภอ. บานไผเพื่อใหเขาพบและพูดคุยเรื่องการรองขอความ
คุมครองพยาน  โดยนายกมลใชเวลาทั้งวันในวันน้ันในการเดินทางไปกลับระหวางบานและโรงพักหลายรอบเพื่อจดัการธุระตาง 
ๆ  จนถึงชวงประมาณหวัค่าํ  ครั้งสุดทายทีค่นในบานไดคุยกับนายกมลคือชวงประมาณ 3 ทุม เนื่องจากลูกชายคนเล็กไดโทร
หานายกมลเพื่อตรวจดูวานาย กมลเสร็จธุระหรือยัง  นายกมลแจงวายงัไมเสร็จธุระ  หลังจากนัน้ไมนานนายกมลไดโทรศัพท
กลับมายงัลูกชายคนเล็กเมื่อเวลาประมาณหาทุมหลายครั้ง แตครั้งนี้ลูกชายนายกมลไมไดรับสาย   ตอมาเมื่อเห็นสายที่ไมได
รับเปนเบอรของนายกมล ลูกชายคนเล็กจึงโทรกลับไปแตพบวาสายถกูตัดไปและตดิตอพอไมไดอกีเลย  เมื่อครอบครัวพบวา
นายกมลหายตวัไป  จึงไดรองขอตรวจดูขอมูลในกลองวงจรปดของสถานีตํารวจที่นายกมลเดินทางไปคุยธุระ เจาหนาที่ท่ี
เกี่ยวของไมอนุญาตใหญาติดูขันทึกจากกลองวงจรปด แตไดแจงแกญาติวาจากบันทึกของ สภอ.บานไผ นายกมลเดินออก

                                                           
10 กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กอตั้งขึ้นครั้งแรกเพื่อตอตานรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในกลุมประกอบดวยกลุมคนที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย, ชนชั้นกลางใน
กรุงเทพมหานคร, ประชาชนในภาคใต เปนตน 
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โรงพักเวลาประมาณ 23.40 น. และนับจากนั้นก็ไมมีใครพบเห็นตัวนายกมลอีกเลย จนเมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ  2551 มีคนพบ
รถยนตยี่หอซูบารุ สีแดงจอดอยูตรงบริเวณโรงพยาบาลสิรินธร ต.บานแฮด ซึ่งหางออกไปจากโรงพักบานไผประมาณ 15 
กิโลเมตร  

นายประเสริฐ เหลาโสภาพันธ นองชายของนายกมล ไดขอขอมูลการใชโทรศัพทจากบริษัทผูใหบรกิารเพื่อใหติดตาม
หาตําแหนงที่อยูของนายกมล แตก็ไมมีความคืบหนา  สวนทางครอบครัวของนายกมลเองไดตามหานายกมลในหลายแหงทั้ง
จากสุสานจีน จากมูลนิธิรวมกตญัูและตามไปดศูพนิรนามตามที่ตาง ๆ แตก็ยงัไมพบนายกมลแตอยางใด  จากขอมูลการใช
โทรศัพทพบวาสวนมาก ในวันที่ 1-7 กุมภาพันธ 2551 นายกมลไดโทรไปหานายตาํรวจคนหน่ึง   และในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ ก็
มีการโทรศัพทหานายตํารวจคนนั้นถี่ขึ้น และจากบันทึกขอมูลการใชโทรศัพทยังพบเวลาที่นายกมลโทรหาลูกชายชวงเวลา
ประมาณหาทุมในวันท่ี 7 ดวย  

มีรายงานวาเจาหนาที่ตาํรวจ สภอ.บานไผเคยแจงกับครอบครวัของเหยื่อวานายกมล อาจจะขามฝงไปยงัประเทศ
กัมพูชาเพื่อเลนการพนัน แตทางครอบครัวของนายกมลไมเชื่อ และไดลองไปตรวจดยูังดานตรวจคนเขาเมือง ซึ่งก็ไมพบรายชื่อ
ของนายกมลปรากฏอยูแตอยางใด ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 เพื่อนเกาของนายกมลซึ่งเปนแกนนําในกลุมพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยในขณะนั้น ไดโทรหาภรรยานายกมลเพื่อจะใหความชวยเหลือแกครอบครวันายกมล  และไดแจงกับ
ครอบครัวนายกมลวาตนเองจะรายงานเรื่องนี้กับเครือขายฯ ที่กรงุเทพฯ ดวยเพื่อใหชวยติดตามคนหา  แตหลังจากนั้นก็ไมได
ติดตอกับครอบครัวนายกมลอีก  

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2551  ครอบครัวนายกมลไดรับโทรศัพทจากบุคคลนิรนาม แจงวานายกมลเสียชวีิตแลว 
นอกจากนี้โทรศัพทนิรนามยงับอกอีกวารูจักนายตํารวจสองคนท่ีเกี่ยวของกับการหายตวัไปของนายกมลอีกดวย  หลังจากนั้น
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 มีคนเอาทรายเปลามาทิง้หนาบานของนาย กมลโดยไมทราบสาเหตคุลายกับเปนการขมขู 
 
การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม : ในวันที่ 8 กุมภาพนัธ 2551 เวลาประมาณ 9.30 น. นองชายของนายกมลและ
ภรรยา เปนผูเขาแจงความที่สภ. บานไผวานายกมลนั้น หายตัวไปและไมไดกลับบานทั้งคืน  จนเวลาประมาณบายสามโมง
ญาติทั้งสองจงึไดกลับออกมา  รวมถงึไดเขาสอบถามกับนายตาํรวจนายหนึ่งเกี่ยวกับกรณกีารหายตัวไปของนายกมล ซึ่งไดรับ
การแจงวาในวันเกิดเหตุเกดินั้น นายกมลไดเดินทางออกไปจากสภอ.ประมาณ หาทุมสี่สิบนาที  อยางไรกต็ามทางตํารวจเองได
ลงบันทึกประจําวันไว และแจงวาจะติดตามสืบคดีนี้ แตจวบจนปจจุบันยังไมมีความคืบหนาใด ๆ  

จากการชันสูตรและตรวจสอบลายนิ้วมือในรถของนายกมล พบวามีลายนิว้มือจํานวน 8 ลายนิ้วมือที่ไมใชเปนของ    
นายกมล  นอกจากนี้ยงัพบกญุแจมือในชองเก็บของอีกดวย ทําใหครอบครัวของนายกมลและญาติ ขอใหมีการทําสําเนา
รายงานการตรวจสอบรถสงมาใหกับญาติ ๆ แตทางตํารวจกลับปฏิเสธที่จะดําเนินการให ทางครอบครัวของนายกมลจงึเขาแจง
กับสํานักงานตาํรวจแหงชาติ ซึ่งตั้งอยูที่กรงุเทพฯ  เพื่อใหมกีารสอบสวนทางวินัยกับตํารวจใน สภอ. บานไผ และทางครอบครัว
ยังไดเขาแจงกรณกีารหายตวัไปของนายกมลดวย  แมทางสํานักงานตํารวจแหงชาติจะดําเนินการสอบสวนให อยางไรก็ด ี
ภายหลังทางญาติไดรับแจงวาไมสามารถระบุตัวผูกระทาํผิดได เพราะไมพบหลักฐานของการกออาชญากรรม  ทางครอบครัว
นายกมลจึงไดเขารองเรียนกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ DSI อีกครั้งเพื่อใหรับเปนคดีพิเศษ   ซึ่งตอนนี้ทาง 
DSI ไดรับกรณีของนายกมล เหลาโสภาพันธเอาไวเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 ในสวนของการหายตวัไปอันเกี่ยวของกับการ
ตอตานคอรรัปชั่นและความขัดแยงในระดับชาติ เลขคดีที่ 10/2553 และดําไปสูการดําเนินการสืบสวนและเอาผดิทางคดตีอไป 
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กอนหนาที่ DSI จะรับกรณีของนายสงกรานตเปนคดีพเิศษ ในวนัท่ี 20 กมุภาพันธ 2551 ทางครอบครัวไดรับหมาย
ศาลแจงใหทราบวา มีจดหมายรองเรียนวานายกมลแทรกแซงการทํางานของเจาหนาที่ และออกหมายจับในวันท่ี 4 มีนาคม 
2551 หลังจากนั้นจงึมคีําตดัสินจากศาลวานายกมล หลบหนีหมายศาลดงักลาว   
 

 
 
 
ภาคใต 
 

กรณีที ่17 

 
ชื่อ : นายแวฮะรงค รอฮิง และนายยา เจะดอเลาะ 
วันเกิดเหตุการณ : 27 มีนาคม 2545 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ระหวางอ .ยะหาและอําเภอเมืองยะลา  
วันที่บนัทกึ : 16 สิงหาคม 2548 
ที่อยูของเหยื่อ : บานเลขที่ 32 ม .4 ต  .ปาโต อ .ยะหา จ.ยะลา และบานเลขที่ 27 ม.4 ต .ปาโต อ.ยะหา จ.ยะลา  
อาย ุ: ไมทราบ 
ชาติพนัธ : มลาย ู
สรุปการใหถอยคํา 11: คนงานกรดียางสองคนคือนายแวฮะรงค รอฮิงและนาย ยา เจะดอเลาะ หายตัวไปเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 
2545 ระหวางที่ท้ังสองเดินทางไปพบเจาหนาที่ตาํรวจที่อาํเภอเมอืงยะลา 

วันน้ัน สองคนซึง่เปนเพื่อนกันไดรับโทรศัพทจากคนรูจกัที่คุนเคยกับตํารวจชื่อดอเลาะห รอยิง ดอเลาะหชวนแวฮารงค และยา
ใหไปพบเขาเพื่อสอบถามเรื่องทีผู่กอความไมสงบเขาโจมตีที่อําเภอบันนังสตาและมีตาํรวจถูกยิงเสียชีวิต ไมเปนเรื่องผิดปกติ
ที่ดอเลาะหจะขอพบพวกเขาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบตางๆ เปนเวลานับปท่ีดอเลาะหมักปรากฏตัวพบกับ
ชาวบานเพื่อสอบถามขอมูลผูกอความกไมสงบทีเ่กี่ยวของกับเหตกุารณตางๆ หรือพยายามหาขาวการกอเหตุในอนาคต ผูซึ่งให
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนมักไดรับการตอบแทนดวยเงินเปนรางวัล 

ดอเลาะหไดขอใหแวฮะรงค และยา ไปพบท่ีโรงแรมปารควิว ในอาํเภอเมืองยะลา ประมาณ 5 โมงเย็น โดยทัง้สองใช
รถจักรยานยนตของยา แวฮะรงคไดแจงกับภรรยา(นางมีนะ ยาโงะ)วาเขาจะกลับมาประมาณ 3 ทุม – เธอรออยูแตเขาไม
กลับมา 

                                                           
11 มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพเปนหนวยงานแรกที่เก็บขอมูลกรณีนี้, รายละเอียดตางๆที่ปรากฏนี้ไดเผยแพรอยางกวางขวางในรายงานขององคการฮิวแมนไรท วอทช, ‘It 

was Like Suddenly My Son No Longer Exitsed’ พิมพเผยแพร พ.ศ. 2550, โปรดดู www.hrw.org/asia/thailand 
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หลังจากที่รอการกลับของยาตลอดทั้งคืนภรรยาของเขา(นางอาบีนะฮ ฮะยดีานงิ) จงึไปตามหาเขาที่อ.เมือง ยะลา 
ครั้งแรกนางอาบีนะไดไปหาที่โรงแรมเพื่อดวูามีใครพบเห็นยาบาง แตไมพบอะไรเลย สองวันหลังจาการหายตวัไปของทัง้สอง
นางอาบีนะเดินทางไปพบตาํรวจที่สถานนีตํารวจภูธร เมืองยะลา เพื่อสอบถามแตไมไมมีขาวคราวเกีย่วกับทั้งสอง ตอมาไดมี
การรถจกัรยานยนตของยาจอดทิง้ไวที่สวนยางในจงัหวัดพัทลุง หางจากอําเภอเมืองยะลาประมาณ 240 กิโลเมตร 

เมื่อสอบถามวาเธอเชื่อวาใครตองรับผิดชอบการหายตัวไปของยา และแวฮารงค ภรรยาของยาบอกชื่อของจาสิบ
ตํารวจ ธีระนัฐ จันทะโน และจาสิบตํารวจวิรัช บุญไชยโย(แมจะไมมีรายละเอยีดถงึพื้นฐานของความสงสัยของเธอ)  

การดําเนินการอยางเปนทางการ : ภรรยาของนายยา เจะดอเลาะห ไดแจงความกับตาํรวจ สภอ.ยะลาเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 
2545 เธอยังไดรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ นอกจากนี้ครอบครวัไดรับเงินเยยีวยาจาํนวน 1 แสนบาทจาก
รัฐบาลตามขอเสนแนะของ กอส.  
 

กรณีที ่18 
 

ชื่อ : นายบูรฮัม มะอีลา และนายอับดุลมามัน อับดุลราคมิ 
วันที่เกิดเหตุ : เดือนมีนาคม หรอืเมษายน 2546 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : อําเภอสุไหงโกลก จังหวดันราธวิาส 
วันที่บนัทกึ : 17 สิงหาคม 2548 
ที่อยูของเหยื่อ : 5 หมู 2 ต .ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส / 554 ม .2 ต .ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  
อาย ุ: ไมทราบ / 48 ปตามลําดับ 
ชาติพนัธ : มลาย ู
สรุปการใหถอยคํา :12 ในวันที่ท้ังสองหายตวัไป บูรฮัม มะอีลา และอับดุลมามัน อับดุลลาคิม กลับจากตลาดในอ.สุไหงโกลก 
หลังจากกลับจากตลาดรถจกัยานยนตของพวกเขาถูกบังคับใหหยุดที่จุดตรวจของทหารซึ่งมีรถทหารสองคันจอดอยู 
ผูเห็นเหตุการณเลาวาทัง้สองถกูทหารนําตวัไปและเห็นรถจกัรยานยนตของพวกเขาถูกนําไปไวหลงรถทหาร ผูเห็นเหตุการณไม
กลาเขาไปชวยเหลือเนื่องจากกลัววาพวกเขาจะถกูนําตัวไปดวย 

พี่ชายของอับดุลมามัน นายอับดลุรอฮิม อับดุลราคมิ กลาวกับฮิวแมนไรท วอทช วานองชายของเขาอยูผิดที่และผิด
เวลา เขากลาววาเปาหมายของการลักพาตวัคือนายบูรฮมั ไมใชอบัดุลมามัน แตเนื่องจากมีพยานเห็นเหตุการณทําใหตํารวจไม
สามารถปลอยตัวอับดุลมามันเปนอิสระได อับดุลมามันคงไมนิง่เงยีบอยูไดและครอบครัวของเขาก็รูจักนักการเมืองระดับชาติ
หลาย คนในจังหวัดนราธิวาส 13 

                                                           

12  ขอมูลบางสวนมาจากขอมูลท่ีเก็บโดยมลูนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ รวมกับขอมูลเพิ่มเติมจากรายงานของ Human Rights Watch  เลม , ‘It Was Like 
Suddenly My Son No Longer Existed’ published in 2007, เขาถงึไดจาก : www.hrw.org/asia/thailand 
13 กลุม “วาดะห”  เปนกลุมนักการเมืองมุสลิม ซึงกอต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2531 โดยมีจุดประสงคเพื่อเคล่ือนไหวทางการเมืองเพื่อพี่นองมุสลิมเปนหลัก 
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นายบูรฮัมเดมิถูกสงสยัวามีสวนเกี่ยวของกับการยงินายตํารวจนายหนึ่งที่เรียกกันวา “เสธแดง”  ชือ่จริงคือพันตาํรวจ
เอกสุธรรม ศิรินะขะนนท ซึ่งทาํงานกับหนวยงานเกีย่วกับยาเสพตดิ ไมชัดเจนวาขอมูลจากเจาหนาที่จะถูกตองหรือไม แตสองป
กอนบูรฮัมจะหายตัวไปเขาถกูจาํคุกเปนเวลาสองปในขอหาเสพยาเสพติด พอของเขานายมะอีลา บินสือแม กลาวกับมูลนิธิ
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพวาบูรฮัมไมเคยเกี่ยวของกับยาเสพติด เขาเพยีงตองการรับผิดแทนนองชาย และไมตองการใหนองชายติด
คุก พอของบูรฮมับอกกับฮิวแมนไรท วอทชวาเขาไมเชื่อวาบูรฮัมจะสามารถใชปนในการฆาคนได 

การดําเนินการอยางเปนทางการ : ครอบครัวของทั้งสองไมไดแจงความอยางเปนทางการกับเจาหนาที่ตาํรวจ เพราะเชื่อวา 
“ตํารวจคงไมสืบสวนเรื่องนี้” สวนพ่ีชายนายอับดุลมามันกลาวไวในรายงานของ Human Rights Watch วา กอนหนานี้ทาง
ครอบครัวไดรับการบอกเลาจากตํารวจกองบังคับการปราบปราม และตํารวจภาค 9 วาพวกเขาจะไมลังเลใจในการฆาผูตอง
สงสัยซึ่งเปนผูคายาเสพติดและผูกอความไมสงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต กอนทัง้สองจะหายตัวไปในป 2546 รัฐบาลทักษิณ 
ชินวัตร ไดประกาศนโยบาย“สงครามยาเสพตดิ” เพื่อตอตานการใชและการคายาเสพติดซึ่งเปนเหมือนการให  “ไฟเขียว”  กับ
ตํารวจในการจดัการกระทําดวยการละเมดิและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย 

 
กรณีที ่19 

ชื่อ : นายสาการียา กาเจ  
วันเกิดเหต:ุ 29 มิถุนายน 2546 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ระหวางเสนทางบานบันนังบูโจ และอําเภอเมอืงยะลา อ.เมือง จ. ยะลา  
วันที่บนัทกึ : 13 มิถุนายน 2554 (เก็บขอมูลครั้งที่2) 
ที่อยู : 7 ม.5 ต. กรงปนัง อ.กรงปนัง จ. ยะลา 
อายุ  : ไมทราบ 
ชาติพนัธ : มลาย ู
สรุปการใหถอยคํา : นายสาการียา กาเจ เปนเจาของสวนยางพารา เขามีบตุร 3 คน ถูกบังคับใหสูญหายไปเมื่อวันท่ี 29 
มิถุนายน 2546 เวลาประมาณ 10 โมงเชา บริเวณเสนทางบานบนันังบูโจ อยูระหวางทางไปอ.เมืองยะลา 

กอนที่นายสาการียาจะหายตัวไป ไดบอกกับภรรยา นางปอะ กามา วาจะไปดูรถจกัรยานยนตที่รานในหมูบาน
ใกลเคยีงกับเพื่อนชื่อนายสุไร ยะ ซึ่งเปนคนขายของตามบานในตวัเมือง แตทั้งสองก็ไมไปท่ีราน  
2-3 สัปดาหตอมารถจกัรยานยนตของสาการียาถูกพบในบริเวณหางไปจากหมูบาน โชคไมดทีี่ไมมีใครทราบสาเหตุหรือเห็น
เหตุการณ มเีพียงขาวลือวามคีนพบเห็นรถตูที่มีลกัษณะเหมือนรถที่ใชลักพาตวัเดก็เขามาและเกี่ยวของกับการหายตวัไปของ
ทั้งสอง 

จากคําบอกเลาของนางปอะ ปกติแลวครอบครัวของเธอมักเปนที่อิจฉาของเพื่อนบาน (นายสาการียามีเพื่อนทีเ่ปน 
อ.ส.หนวยงานความมั่นคง และยังมเีพื่อนที่เปนกาํนัน)อกีทั้งครอบครัวเธออยูในหมูบานท่ีชาวบานยากจน ทําใหหลายครัง้ที่
ครอบครัวถกูกลาวหาจากเพื่อนบานตางๆ จนมเีจาหนาทีต่ํารวจเขามาตรวจคนทรัพยสินบานบอย ๆ    
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ในวันที่ 29 มิถุนายน 2546 เวลาประมาณ บายโมง ภรรยาของนายสาการยีาเห็นวาสามยีังไมกลับบาน ดังนั้นจึง
ตัดสินใจออกไปตามหาและไดทราบขาวลือเรื่องของรถตูที่อาจจะเกี่ยวของกับการหายไปของสามี ในวันตอมาเธอจงึไดเขาแจง
ความกับตาํรวจเรื่องการหายตวัไปของสามี    
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ในวันที่ 30 มถิุนายน 2546 ครอบครัวของนายสาการียา ไดพยายามเขาแจงความเรื่อง
การหายตัวไปของนายสาการียายัง สภอ.กรงปนัง ในเบื้องตนทางตาํรวจไมรับแจง โดยใหเหตุผลวาเหตุเกดิขึ้นนอกพื้นที่ท่ี
รับผิดชอบ ดังนั้นทางครอบครัวจงึไปแจงความยงั สภอ.เมืองยะลา และ สภอ.ยะลาไดรับแจงความเรื่องการหายตวัไปของ นาย
สาการียาไว  อยางไรก็ตามเปนเวลากวา 1 ปใหหลังจากเกิดเหตทุี่ตํารวจเริ่มสืบสวนสอบสวน หลังจากนั้นก็ไมมคีวามกาวหนา
เกี่ยวกับเหยื่อหรือที่อยูของเขา  

หลังเกิดเหตุ 3 ปทางครอบครวั(นองสาวของนายสาการียา)ไดไปขอใบมรณะบัตรจากอําเภอธารโต โดยไมเจตนา
เนื่องจากความเขาใจผิดกันในการส่ือสารกับเจาหนาที่ สภอ. ธารโต อยางไรกต็ามนางปอะตองการใหมีการถอนใบมรณะบัตร 
เพราะนี่เปนเหตใุหเจาหนาทียุ่ติการสอบสวนตามกฎหมาย และตามหาสามีของเธอ จนขณะนี้ยังไมมีความกาวหนาใดๆ 

สําหรับการชวยเหลือทางครอบครัวของเหยื่อเคยไดรับความชวยเหลือ 4,000 บาท จากอําเภอกรงปนังแตก็ไมทราบ
วา เปนความชวยเหลือนือ่งจากกรณีใด นอกจากนี้ไดรับเงินชวยเหลือจากคณะกรรมการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบจากสถานการณภาคใต (กยต.) จาํนวน 100,000 บาท  

 
กรณีที ่20 

 
ชื่อ : นายอรุณ โมง  
วันที่เกิดเหตุ : 6 มกราคม 2547  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : บานของเหยื่อใน อ.สะบายอย จ.สงขลา  
วันที่บนัทกึ : 20 สิงหาคม 2548 
ที่อยูของเหยื่อ  : อ.สะบายอย  จ. สงขลา   ยายมาจากบานเดมิที่ 84/4 ม. 2 ต. สากอ  อ. ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
อาย ุ : 51 ป 
ชาติพนัธ : มลาย ู
สรุปการใหถอยคํา : นายอรุณ โมง เปนพอของลูกอีก 5 คน เขาประกอบอาชีพชางตัดผม เขาถูกลักพาตัวไปจากบานของ
ภรรยาที่อ.สะบายอย จ. สงขลา โดยกลุมชายที่อาํพรางตนเองดวยหมวกไหมพรม 

ในวันที่เกิดเหตุเวลาประมาณ 5 โมงเย็น ชายกลุมหน่ึงประมาณ 4-5 คน เขามาบังคับนายอรุณ และไดตีเขาดวยปนท่ี
หนา หลังจากนั้นพวกเขาไดนาํตวัอรุณขึ้นรถปคอัพ – และนั่นคือครั้งสุดทายที่ครอบครวัไดเห็นนายอรุณ กลุมชายดังกลาวไมได
แจงขอมูลใดๆ เกี่ยวกับการกระทําการในครั้งนี้ ท้ังยังไมไดแสดงหมายจับกุมเขาดวย 

ลูกสาวคนหน่ึงในจาํนวนบตุรหาคนของอรุณ นางสาวทัศนีย โมง กลาววา การท่ีพอของเธอถูกลักพาตัวไปอาจจะ
เกี่ยวกับเหตุการณปลนปนท่ีคายปเหล็ง จ. นราธิวาส เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2547  ( 2 วันกอนท่ีนายอรุณถกูบังคับใหสูญหาย) 
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นายอรุณถูกจับตามองจากตาํรวจตั้งแตยายมาอยูที่ อ.สะบายอย แตอยางไรก็ตามขอสงสัยเหลานี้ก็มิไดอยูบนพ้ืนฐานของ
พยานหลักฐานท่ีมีน้าํหนัก  
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ :  ครอบครัวของเหยื่อไดเขาแจงความครั้งแรกที่ สภอ.สะบายอย และตอมานางสาวทศันีย
ก็เขาแจงความอกีครั้งที่ สภอ. ศรีสาคร แตไมไดรับการตอบกลับใดๆนอกจากความจริงทีว่ากรณีเปนเรื่องยากในการสืบสวน
เนื่องจากไมมีหลักฐาน 

ครอบครัวไดรับเงินชวยเหลือจารฐับาลจาํนวน 100,000 บาทตามขอเสนอแนะของ กอส. 
 

กรณีที ่21 
 

ชื่อ : นายบูดือมัน วอนิ และนาย อิบรอฮิม กายอ 
วันเกิดเหตุ : 8 มกราคม 2547  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : บานของนายอิบรอฮิม  
วันที่บนัทกึ : 13 มิถุนายน 2554 (วันท่ีรับรายงานครั้งที่ 2) 
ที่อยูของเหยื่อ : 173 ม.11 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา และ 279 ม.1ต.บันนังสตา อ.บันนงัสตา จ. ยะลา ตามลาํดับ 
อายุ  : 26 ป และ 31 ป ตามลําดบั  
ชาติพนัธ : มลายู 
สรุปการใหถอยคํา : นายบูดอืมัน ประกอบอาชีพทําสวนในอ.บันนังสตา เขาหายตัวไปเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2547 เวลา
ประมาณ 2 ทุม ผูใกลชิดนายบดูือมันคนหนึ่ง ไดมาหาที่บานเพือ่ชักชวนนายบดูีมันไปหานายเพือ่นของเขาคืออิบรอฮมิ กายอ 
ซึ่งเปนเพื่อนบานที่ยมืเงินท้ังสองไป บูดือมันอาศัยกับบิดามารดาที่บาน ดวยเหตุนั้นแมของเขาจงึออกมาดูเห็นคนแปลกหนาที่
ประตู อยางไรกต็ามเธอไมสามารถบอกไดวาเคยเห็นชายคนนี้มากอน 

วันท่ี 9 มกราคม 2547 เวลาประมาณตีสองนายบดูือมันไดมาเคาะประตูบานเพื่อมาหานายอิบรอฮิม (ซึง่เปนผูเก็บ
เงินคาโดยสารรถโดยสาธารณะบนันังสตา-ยะลา)จากคาํบอกเลาของภรรยานายอิบรอฮิม  (นางแอเสาะ มะแตฮะ)  เธอ
และอิบราฮิม ไดออกมาพบนายบูดือมันมีรองรอยการถูกทาํรายรางกาย เขามาพรอมชายคนหน่ึงใสเครื่องแบบทหาร สวนคน
อื่นแตงกายแบบพลเรือนทัว่ไปโดยไมมีลักษณะของการแตงกายตามศาสนาไดดงึตวัทั้งสองเขาไปในรถที่มาดวย ทหารคนหนึ่ง
ไดแจงกับนางแอเสาะวาจะปลอยสามีของเธอกลับมาในอีกไมนาน 

ประมาณตี 3 ชายคนที่มาพรอมนายบูดมีัน ไดกลับมายงับานของนายอิบรอฮิมเพื่อแจงนางแอเสาะวานายบูดือมัน
และนายอิบรอฮิมไดหายตัวไป โดยไมไดบอกวาเกิดอะไรกับท้ังสองคน  นางแอเสาะจงึไดไปยงับานของนายบดูือมันซึง่อยู
ใกลเคยีงกัน เพื่อบอกเรื่องนี้ใหแมของนายบูดือมันทราบ 

เชาของวันท่ี 9 มกราคม 2547  พอของนายบูดอืมันและภรรยาของนายอิบรอฮิมจึงไดเขาแจงความเรื่องการหายตัว
ไปของทั้งสองที่สภอ. บันนังสตา ซึ่งตํารวจสัญญาวาจะชวยตามหาบุคคลทั้งสอง อยางไรก็เนื่องจากการขาดพยานหลักฐานท่ี
ชัดเจนและจากปฏิบัติการทางทหารหลังเหตกุารณปลนปนคายปเหล็ง อ.เจาะไอรอง  จังหวัดนราธิวาสเพียง 2-3วันกอน (4 
มกราคม 2547) เจาหนาที่ตํารวจไมสามารถดําเนินการใดๆตอไปในคนหาตวัเหยื่อได 
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หลังจากเหตกุารณของการหายตวัไปของทั้งสอง ญาติๆของเหยือ่เองไดพยายามตามหาทั้ง 2 คนอยางไมลดละ 
แมกระท่ังการคนหายงัสุสานตางๆ หน่ึงสัปดาหหลังจากการหายตัวไปกํานันในหมูบานไดมาหาพอแมนายบดูือมัน และแจงวา
พบศพบูดือมัน ถกูโบกทับดวยซเีมนตเปน ซึง่กาํนันไดนํารูปถายมาใหแมของบูดือมันดวูาใชนายบดูีมันหรือไม แตเพราะในภาพ
นั้นสภาพใบหนาของศพบวมมาก ทําใหไมสามารถยืนยันไดวาเปนนายบูดือมันหรือไม   พอของเขาจงึไปดูศพดวยตนเองซึ่ง
ภายหลังไดแจงวาศพนั้นไมไดเปนลูกชายของเขา  

ในป 2553 มีเจาหนาทีจ่าก กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) มาหาแมของนายบูดือมันเพื่อใหเธอ
เซ็นตเอกสารยืนยันวาลูกชายของเธอไดเสียชวีิตไปแลว เพื่อใหสามารถยตุิคดีนี้ที่รองเรียนไปยงั คณะทํางานดานการบังคับสูญ
หายโดยไมสมคัรใจของสหประชาชาต ิ  (UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances -UNWGEID) 
อยางไรกต็ามเนื่องจากไมมีผลตรวจ DNA ที่แนชัดทําใหแมของเขาเชื่อมั่นวาศพนั้นไมไดเปนลูกชายของตน 
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ครอบครัวไมมั่นใจวาทางเจาหนาทีต่ํารวจไดเขามาตรวจสอบเกี่ยวกับคดีนี้อยางถกูตอง
เหมาะสมหรือไมเนื่องจากครอบครัวไมเคยไดรับรายงานความคืบหนาในคดีนี้นับตั้งแตวันท่ีไดเขาไปแจงความการหายตัวไป
ของบุคคลทั้งสองที่ สภอ. บันนังสตา เมื่อป 2547 แมของบูดือมนัจําไดวามตีํารวจมาหาเธอที่บานครั้งเดยีวพรอมกับเจาหนาที่
จาก กอ.รมน.เพื่อบังคับใหเซ็นตเอกสารยอมรับวาลูกชายไดเสียชวีิตแลว ขณะเดียวกันภรรยาของนายอิบรอฮิมก็ไดรับแจงจาก
ผูกํากับสถานีตํารวจภูธรบันนังสตาวาทั้งสองที่หายตัวไปน้ันนาจะหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซีย และมีความนาเชื่อสงูวากรณี
นี้นาผานพนขั้นตอนของอัยการจงัหวัดยะลาแลว 

กรณีของเหยื่อทั้งสองไดรายงานไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยนายวสันต พานิชเปนผูรับผิดชอบคด ี
และครอบครัวไดรับเงิน 100,000 บาท จากรฐับาลตามขอเสนอแนะของ กอส. 
 
 

กรณีที่  22 

 
ชื่อ : นายอิบรอฮิม เซะ  
วันเกิดเหตุ : 27 มกราคม 2547 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  บานของนายอิบรอฮิม   
วันที่บนัทกึ : 17 สิงหาคม 2548 
ที่อยูของเหยื่อ : 52/5 ม.10 บานโตะเปาะคะ ต.ตันหยงมัส อ. ระแงะ จ.นราธวิาส  
อาย ุ: 37 ป 
ชาติพนัธ : มลายู 
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สรุปการใหถอยคํา :14  ประมาณเที่ยงคืนของวันท่ี 27 มกราคม 2547 นายอิบรอฮิมและภรรยาตื่นขึ้นมาเพราะไดยินเสียงของ
คนประมาณ 20 คนที่ใสหมวกไหมพรมและใชปนทุบประตูบาน หลังจากไดบังคับใหนายอิบรอฮิม นอนลงกับพื้นและใชปนกดที่
ศีรษะ อิบรอฮิมถูกนําตัวไป ภรรยาของนายอิบรอฮมีไมไดเห็นเขาอกีตั้งแตนั้นมา 
 

กอนที่อิบรอฮิมจะถูกอาตวัไปบางคนที่มาไดถามเขาเกี่ยวกับเหตกุารณปลนปนท่ีคายปเหล็ง เมื่อวันท่ี  4 มกราคม 
2547 ภรรยาของนายอิบรอฮิม (นางนูรีดา ดาแม) ในขณะท่ีคนอื่นๆไดเขาไปในบานเพื่อคนหาปนท่ีถูกขโมยมา แตก็ไมไดพบ
อะไร เธอยังบอกอกีวาคนพวกนัน้ไมไดมีหมายคนหรือหมายจับมาเเสดงแตอยางใด 

ภรรยาของเหยื่อเชื่อวากลุมคนเหลานั้นเปนคนที่มาจากพื้นท่ีอื่น สังเกตจากสาํเนียงวาพวกเขาเปนคนมาจากภาค
กลาง โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาถามวา “คนนี้ชื่อเฮงหรือไม” (ชื่อเลนของนายอิบรอฮิม) ในภาษามลายู สังเกตุสําเนียงที่พูดไมใช
สําเนียงทีเ่ธอคุนเคย และเธอเชื่อวาพวกเขานาจะเปนเจาหนาทีจ่ากสวนกลาง เพราะ ก) พวกเขาบอกวาจะนํานายอิบรอฮิมไปก
รุงเทพฯ ตอนที่นูรีดาขอใหพวกเขาปลอยตวัสามเีธอ  ข) เธอยงัสังเกตวาคนกลุมคนเหลานั้นสวมใสชุดเครื่องแบบบาง(ไมระบุ
สัญญาลักษณ)คลายกับของเจาหนาที่รัฐ  

ตอนที่พวกเขานาํตวัสามีของเธอไป นูรีดาไดวิง่ตามไปดวยและไดรถกระบะสองคันจอดอยู  คันหน่ึงสีขาวอกีคันสีแดง
แตเธอมองไมเห็นปายทะเบียนรถ     

ภรรยาของเขากลาววาสามีของเธอเปนเพียงครูสอนโรงเรียนตาดกีาเทานั้น15 และไมเคยมีสวนเกี่ยวของกับขบวนการ
แบงแยกดินแดนหรือผูกอการราย 

คืนนั้น นูรีดาเปนคนสุดทายที่นายอิบรอฮมิขณะมชีีวิตอยู  อยางไรกต็ามเพื่อนบานละแวกนั้นไดบอกเธอในเวลา
ตอมาวาไดเคยมีเจาหนาตํารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ เขามาหาปนท่ีถูกปลนมาจากคายปเหล็งที่จ. นราธิวาส ซึ่งเปน
เหตุการณที่เกดิขึ้นกอนที่นายอิบรอฮิมจะถูกจับกุมตวัไป   – ในสวนน้ีทําใหนางนูรีดาเชื่อมั่นวาเหตกุารณสองเหตุการณนี้มี
ความเกี่ยวของกัน   
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ภรรยาของนายอิบรอฮิมไดเขาแจงความการหายตวัไปของสามีที่ สภอ. ระแงะ แตตํารวจ
ปฏิเสธที่จะรับแจงความ สุดทายเธอไดแจงเรื่องนีก้ับ อบต. นอกจากนี้เธอยังไดขอความชวยเหลือจากหนวยตาํรวจพิเศษ 3 ใน
จังหวดัชายแดนใต (ยะลา นราธวิาส และปตตานี) แตยังไมมีหนวยงานใดประสบความสําเรจ็ในการตามหาตวัอิบรอฮมิ  
 
ครอบครัวไดรับเงินจาํนวน 100,000 บาท จากรัฐบาลตามขอเสนอแนะของ กอส. 
 
 

กรณีที่ 23 
 

                                                           
14 มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพเปนหนวยงานแรกที่ไดบันทึกขอมูล รายละเอียดตางๆไดถูกเผยแพรอยางกวางขวางในรายงานของ Human Rights Watch  เรื่อง , ‘It Was Like 
Suddenly My Son No Longer Existed’ published in 2007, เขาถึงไดจาก : www.hrw.org/asia/thailand 
15 โรงเรียนสอนเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  
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ชื่อ : นายซาตา ลาโบะ 
วันเกิดเหตุ : 9 มกราคม 2547 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ดานตรวจบริเวณ อ.เมือง นราธวิาส จ. นราธิวาส  
วันที่บนัทกึ : 17 สิงหาคม 2548 
ที่อยู  : 51 บานไมงาม ม.6 ต.บานปอ อ.เมือง จ.นราธวิาส  
อาย ุ: 34 ป 
ชาติพนัธ : มลายู  
สรุปการใหถอยคํา :16  นายซาตา ลาโบะ หายตวัไปเมื่อวันท่ี  9 มกราคม  2547 เขาประกอบอาชีพเปนรับจางทั่วไป1 วัน
กอนที่เขาจะหายตวัไป วันท่ี 8 มกราคม 2547 มีเจาหนาที่ตาํรวจไดนําหมายคนมาตรวจคนบานของเขาเพื่อคนหาปนที่ถูกปลน
มาจากคายปเหล็ง จ.นราธิวาสเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2547 แมการตรวจคนก็ไมไดพบอาวุธปนในบานของเขาแตซาตาก็ถกูขอให
ไปใหการท่ีสถานนีตํารวจ เพือ่ใหแนใจวาซาตาจะไปท่ีโรงพัก เจาหนาทีจ่ึงยึดรถยนตและรถจักรยานยนตของเขาไปดวย 
นางสาวนูรียานองสาวของนายซาตาไดเลาวาซาตาไดลงชื่อในเอกสารขอตกลงนี้ และซาตาไดรับรถทั้งสองคันคืนในชวงบายแต
เธอไมแนใจวาเขาไดไปใหการท่ีโรงพักตามขอตกลงหรือไม 

วันรุงขึ้น 9 มกราคม 2547 ซาตาออกจากบานในบานไมงาม (ตาํบลบานปอ จงัหวัดนราธิวาส)โดยรถยนต(ฮอนดาซี
วิคสีแดง) เขาบอกที่บานวาเขาจะไปตอใบอนุญาตขับขี่รถ จนเวลาประมาณเที่ยง เขาไดโทรศัพทมาหานองสาว (นางสาวนูรี
ยา) เพื่อบอกวาเขาถูกเรยีกใหหยุดรถตรงดานตรวจ เขาอธิบายวาเจาหนาที่ไดตรวจคนรถและใหเขาไปท่ีสถานตีํารวจจงัหวดั
นราธิวาส และนั่นเปนครั้งสุดทายที่ครอบครัวไดพดูคุยกับนายซาตา    

จากคําบอกเลาของผูที่เห็นเหตุการณสอดคลองกับคําพดูของนายซาตาที่บอกกับนองสาวทางโทรศัพท โดย
ผูเห็นเหตุการณเลาวา ในวนัเกิดเหตุไดเห็นรถยนตสีแดงคันหน่ึงถูกเรียกใหหยุดโดยเจาหนาที่ตํารวจ อยางไรกต็าม
ผูเหน็เหตุการณไมไดมาใหขอมูลกับเจาหนาที่ เพราะหวาดกลัวและไมอยากเกี่ยวของ 
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ภรรยาของซาตา นางนาซีเราะห วาเซาะห เขาแจงความเกี่ยวกับการหายตัวไปของสามีที่
สถานีตํารวจนราธิวาสและไดหารือกับทนายความเพื่อนําเรื่องนีเ้ขาสูศาลแพงดวย   
 

ครอบครัวของเหยื่อไดรับเงินจาํนวน 100,000 บาทจากรฐับาลตามขอเสนอของ กอส. 
 

กรณีที่  24 
 

ชื่อ : นายมุสตาซดิีน มะมงิ และ นายแวอซีอ มะเส็ง  

                                                           
16  มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพเปนหนวยงานแรกที่ไดบันทึกขอมูล รายละเอียดตางๆไดถูกเผยแพรอยางกวางขวางในรายงานของ Human Rights Watch  เรื่อง , ‘It Was Like 
Suddenly My Son No Longer Existed’ published in 2007, เขาถึงไดจาก : www.hrw.org/asia/thailand 
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วันที่เกิดเหตุ : 11 กุมภาพันธ 2547 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ตลาดตันหยงมัส ถ. เทศบาล 112/11, ต.ตันหยงมัส อ. ระแงะ จ. นราธิวาส  
วันที่บนัทกึ : 20 พฤศจิกายน 2554 (วันท่ีรับรายงานครั้งที่ 2 ) 
ที่อยูของเหยื่อ : 127 ถนนเทศบาลท่ี 11 ต.ตันหยงมัส อ. ระแงะ จ. นราธิวาส และ 3 ต. บานปอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  
ตามลําดับ 
อาย ุ: ประมาณ 26 และ 27 ป ตามลําดับ 
ชาติพนัธ : มลาย ู
สรุปการใหถอยคํา :17 นายมุสตาซิดีน มะมงิ เปนเจาของรานขายโทรศัพทในตลาด ตันหยงมัส เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ  2547  
เขาจับกุมตัวพรอมลูกจางในราน นายแวอซีอ มะเซง็ โดยคนกลุมหนึ่งซึ่งติดอาวุธ ท้ังสองคนยงัคงสูญหาย 

รุสลัน - เพื่อนเลนฟุตบอลกับนายมุสตาซิดีน พบเห็นทัง้สองคนเพียง 20 นาทีกอนที่ท้ังพวกขาจะหายตวัไป   โดยใน
วันน้ันเขาไปหานายมุสตาซิดีนเหมือนชวงทุกๆเย็น แตพบวามุสตาซิดีนยังไมปดราน เขาจึงออกไปหาอะไรเพื่อรับประทาน และ
เมื่อเขากลับมาก็ไดทราบเรื่องจากผูเห็นเหตกุารณ 

ผูที่เห็นเหตุการณเลาวาเห็นชายกลุมหนึ่งแตงกายดวยเชิรตสีดาํมาที่รานของมุสตาซิดีนเวลาประมาณ 4 โมงเย็น มี
คน 5-6 คนขับรถมายังรานของนายมุสตาซดิีน และนําตวัเขาพรอมกับเพื่อนซึง่เปนลูกจางในราน- นายแวอีซอ ขึ้นรถกระบะ
ยี่หอนิสสันสีแดงไป ไมมีพยานเหน็หรือไดยินวาคนกลุมนั้นมีหมายจับมาดวย  พยานที่เห็นเหตุการณไดเลาใหภรรยาของมุสตา
ซิดีน – นางสาวตวนรูฮานา  ตวนกอแต ฟงวารถที่นําตวัสามเีธอไปน้ันไมติดแผนปายทะเบยีน ทาํใหเธอสงสัยวาเหตุใดรถคันนี้
จึงสามารถวิ่งผานดานตรวจตาง ๆ ของทหารได โดยไมถูกเรียกใหหยุด18ภรรยานายมุสตาซิดีน (นางตวน) ฟงวาแตอยางใด    
ซึ่งกอนหนานี้ประมาณ 1 เดือนไดเกิดเหตกุารณผูกอความไมสงบปลนปนท่ีคายปเหล็ง อ. เจาะไอรอง จ.นราธวิาส (4 มกราคม 
2547) ทําใหท้ังจังหวัดนราธิวาสในขณะน้ันตกอยูในภาวะที่มคีวามวุนวายและทุกที่มีแตเจาหนาทีต่ํารวจ 

ในวันที่เกิดเหตุภรรยาของนายมสุตาซิดีนอยูที่จงัหวัดปตตานี  และทราบเรื่องนีจ้ากแมสามขีองเธอที่โทรมาแจงขาว
ราย  ไมแนชัดวาภรรยาของนายแวอีซอทราบเรื่องนี้ไดอยางไร แตพี่ชายของนายแวอีซอ (นายอาแว มะเส็ง) ไดบอกวาภรรยา
ของนายแวอซีอนาจะทราบเทาทีผู่เห็นเหตุการณแจง 19  

ทั้งสองครอบครวัพยายามตามหาคนทั้งสองคนเปนเวลากวา 1 เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ ขณะนั้นภรรยาของนาย
มุสตาซดิีนไดตัง้ครรภอยูดวย แตเธอกย็ังพยายามออกตามหาสามีทั้งทีค่ายองิคยุทธบริหารแตก็ไมพบสามีแตอยางใด  นาย
อาแวกลาวาเขาไดนําเงินเก็บของครอบครัวมาใชเพื่อตามหานายแวอีซอ  ทั้งไปตามหาทีค่ายทหาหลายแหงในจังหวดัยะลา 
หรือหาดใหญแตก็ยงัไมพบตวันายแวอีซอ ทางครอบครวัของนายแวอีซอจึงทาํใจยอมรับวานายแวอีซออาจจะเสียชีวติแลว และ
ไดจัดงานศพใหแกเขาแมจะยังไมเจอศพก็ตาม   

                                                           
17   มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพเปนหนวยงานแรกที่ไดบันทึกขอมูล รายละเอียดตางๆไดถูกเผยแพรอยางกวางขวางในรายงานของ Human Rights Watch  เรื่อง , ‘It Was Like 
Suddenly My Son No Longer Existed’ published in 2007, เขาถึงไดจาก : www.hrw.org/asia/thailand 
18  ขอมูลจากจดหมายรองทุกขของนางตวนรูฮานา ตวนกอแต  ซึ่งสงไปยังเลขาธิการกระทรวงยุติธรรม  เพื่อรองขอใหทางกระทรวงยุติธรรมรับกรณีของสามีของเธอเปนคดีพิเศษ 

( เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2550 ) (และขอมูลอางอิงอื่นๆหลังจากนั้น).  
19

  ขอมูลจาก นางอังคณา นีละไพจิตร อางอิงจากขอมูลซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะทํางานรวบรวมขอมูลและติดตามผูสูญหายจากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ภายใตสํานักนายกรัฐมนตร ี
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ครอบครัวของนายแวอซีอยังบอกอีกวา นายแวอีซอและเจานายของเขา (นายมุสตาซิดีน) เปนคนดีและไมนาจะตอง
ถูกสงสัยแตอยางใด อยางไรก็ตามนายอาแวกลาววาตนเองไดยนิขาวลือวา เจาหนาทีต่ํารวจกาํลังตามหาคนที่ทําโทรศัพทที่ใช
จุดชนวนระเบิด ซึ่งสวนน้ีเองนาจะเปนเบื้องหลังการท่ีนองชายของเขาถูกจับตวัไป และในความคิดเห็นของเขาเชื่อวา นายแวอี
ซอนั้นไมนาจะมีความรูมากถึงขนาดจะสามารถตอวงจรจุดชนวนระเบิดไดเพราะเขาเองก็ไมไดเขาเรียนในโรงเรียนดวยซ้าํ 

1 ปเศษหลังจากการหายตวัไปของสามี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2547 ภรรยาของนายมุสตาซดิีนไดเขารองทุกขกับสมเด็จ
พระนางเจาสิริกติติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะที่พระองคเสด็จมายังจงัหวดัชายแดนภาคใต  เธอไดรับแจงจากผูท่ีนาเชื่อถือถึง
เหตุผลของเบื้องหลังของการหายตัวไปของนายมุสตาซดิีน ซึ่งเปนท่ีชัดเจนวาหลังจากเหตุการณระเบิดที่ตลาดตันหยงมัส 10 
วันเจาหนาทีต่ํารวจไดพบซมิการดของโทรศัพทที่ใชในการเชื่อมตอระเบิด – เปนซิมการดทีม่าจากรานของนายมุสตาซดิีน ทําให
ตวนรูฮานาเชื่อมั่นวาเจาหนาที่ตาํรวจจากสภอ.ระแงะมีสวนเกี่ยวของกับการหายตัวไปของสามีของเธอ 

นอกจากนี้สมาชิกวฒุิสภานายฟครุดิน บอตอ กลาวกับ Human Right Watch วาการหายตัวไปของนายมุสตาซิดีน
เกิดขึ้นเพราะเจาหนาที่พยายามหาหลักฐานจากสัญญาณการใชโทรศัพทในบริเวณคายปเหล็ง จ. นราธิวาส (อ.เจาะไอรอง)
กอนทีผู่กอความไมสงบจะปลนปน 400 กระบอกจากคลังแสงอาวุธเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2547 การสืบสวนพุงเปามายงัชาว
มุสลิมในพ้ืนท่ีซึ่งเปนเจาของหรือทํางานเปนชางในรานโทรศัพทในจังหวดันราธวิาส  นอกจากนี้เขายังกลาวอีกวาเจาหนาที่มี
ความกงัวลมากวาจะมีการจดุชนวนระเบิดจากโทรศัพทเพื่อทํารายประชาชนและเจาหนาทีม่ากขึ้นดวย    
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ภรรยานายมุสตาซิดีนไดแจงความเรื่องการหายตวัไปของสามีในวันท่ี 12 กุมภาพันธ 
2547 ณ สภอ. ระแงะ พรอมกับภรรยานายแวอีซอ ท้ังสองกรณีตาํรวจลมเหลวในการตามหาตวัสามีของหญิงทั้งสอง  

อยางไรกต็ามในกรณีของนายมุสตาซดิีน เจาหนาที่ไดนาํเอาคอมพิวเตอรจากรานของไปดวยแตก็ไดนํามาคืนใน
ภายหลัง พรอมทั้งแจงวาไมไดพบขอมูลที่เปนประโยชนในกลองบันทึกขอมูล ตวนรูฮานาเชื่อวาเจาหนาทีต่ํารวจจากกองบงัคับ
การปราบปรามภายใตสํานกังานตํารวจแหงชาติ พยายามคนหาหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับตัวนายมสุตาซิดีนในกรณีการระเบดิที่
ตลาดตันหยงมัส แตพอไมพบหลักฐานอะไรจงึยตุิการสืบสวน 

ตวนรูฮานา นาํเรื่องนีม้าปรึกษากับทนายความจากยะลา เพื่อยื่นเรื่องรองเรียนเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ ทนายไดยื่น
หนังสือรองเรียนตอผูวาราชการจงัหวัดนราธิวาส  นายไกรศักดิ์ ชณุหะวัณ อดตีสมาชิกวุฒิสภา จ. นราธิวาส และพลโทพิศาล 
วัฒนวงศคีรี ผูบัญชาการทหารภาค 4 และอดีตนายกรฐัมนตรีทักษิณ ชินวัตร และเจาหนาที่ตํารวจในสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
และนักการเมืองหลายคนในรัฐสภา ปฏิกิริยาตอบสนองจากผูซึง่เธอรองเรียนคอืนายกรัฐมนตรีทักษิณใหความเชื่อมั่นวาเขาจะ
ใหความสนใจตอคดีนี้ สวนนักการเมืองในสภากลาววาพวกเขาจะสงเรื่องนีใ้หสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  

คณะทํางานยตุิธรรมเพื่อสันติภาพ20  ไดติดตามกรณีจากจดหมายของสํานักงานตาํรวจแหงชาติที่สงมาถึงญาติ โดย
ไดแจงวาคดีนี้เปนเรื่องของจังหวดัชายแดนภาคใต และกลาววาเจาหนาทีต่ํารวจ สภอ. ระแงะ ไดกระทําการสืบสวนสอบสวน
ในระยะเวลาพอสมควร ปญหาทีแ่ทจริงคือขาดซึ่งพยานและหลักฐานท่ีไมเพยีงพอในการหาตวัผูกระทําผิด  

อยางไรกต็ามเมื่อวันท่ี 16  ตุลาคม  2549  เจาหนาที่ตาํรวจ สภอ. ระแงะไดเรียกนางตวนรูฮานาไปใหปากคาํอีกครั้ง 
โดยแจงวาเปนการกลับมาทาํคดใีหมอีกครั้ง แตก็ยังไมมีความกาวหนา  
                                                           
20 คณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (WGJP) กอตั้งขึ้นในป  2549 และในเดือนธันวาคม  2552 ไดเปลี่ยนชื่อเปน มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ  ( Justice for 

Peace Foundation ,JPF) ดังที่รูจักในปจจุบัน 
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            ครอบครัวไดรับเงินจาํนวน 100,000  บาทจากรัฐบาล ตามขอเสนอแนะของ กอส. นอกเหนือจากนี้นางตวนรูฮานา
ไดรับเงินชวยเหลือเล้ียงดูบุตรจากสํานักราชเลขาฯจนกวาลูกของเธอจะจบชั้นปริญญาตรีหลังจากที่เธอไดยื่นหนังสือรองเรียน
กับสมเดจ็พระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถตัง้แตป 2547 นั่นเอง 

กรมสอบสวนคดีพเิศษ ไมไดรับคดีนี้เปนคดีพเิศษ และครอบครัวยงัไมไดรับใบมรณบัตร 
 

กรณีที่ 25 

 
ชื่อ : นายอับดุลเลาะห หะยีมะสาและ 
วันที่เกิดเหตุ : 5 มิถุนายน 2548  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ใกลกับสถานีรถไฟยะลา อ.เมือง จ.ยะลา  
วันที่บนัทกึ : 20 สิงหาคม 2548  
ที่อยูของเหยื่อ : 19/5 ถนนวิฑูรยอุทิศ 31 ถ.วิฑูรอุทิศ 1 ต.สะเตงนิฮงบารู อ.เมือง จ.ยะลา 
อาย ุ: ไมทราบ 
ชาติพนัธ : มลาย ู
สรุปการใหถอยคํา : นายอับดลุเลาะห หะยีมะสาและ มีบตุร 4 คนเขาหายตัวไปเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2548 ในขณะท่ีกาํลัง
ทํางานขับรถจักรยานยนตรับจาง(ซึ่งทํามาแลวประมาณ 5 ป)ในวันเกิดเหตุการณนายอบัดุลเลาะหไดออกไปทํางานขับ
รถจักรยานยนตรับจางแถวสถานรีถไฟยะลาตามปกติ ซึง่โดยปกตนิายอับดุลเลาะหจะทาํงาน จนถงึเวลาประมาณบาย 3  โมง
จากนั้นจะกลับบานเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง แลวจงึกลับมาทํางานตอในชวงบาย ในวันทีเ่กดิเหตเุพื่อนๆเห็นอับดุลเลาะห
เปนครั้งสุดทายเวลาประมาณบาย 2 โมงขณะกําลังขับรถไปสงผูโดยสาร ปกติแลวนายอับดุลเลาะหจะกลับถึงบานเวลา
ประมาณ 6 โมงเย็น แตเมื่อถึงเวลาอับดุลเลาะหยังไมกลับมา ทาํใหครอบครัวเริม่มีความวติก และไดโทรศัพทไปหาเขาแตไม
สามารถติดตอได    

ลูกสาวคนหน่ึงของอับดุลเลาะห นางสาวรุสซานา หะยมีะสาและ ไดไปแจงความที่สถานีตาํรวจยะลา เมื่อวันท่ี 6 
มิถุนายน 2548 ในวันเดยีวกันเพื่อนของนายอับดุลเลาะห ไดชวยตามหาดวยโดยการไปคนหายงัคายอิงคยุทธบริหารแตก็ไม
พบตัวแตอยางใด จนในวันท่ี  9 มิถุนายน รุสซานาก็ไดออกไปตามหาพอท่ี ต.บานโสรง อ.ยะรัง จ.ปตตานี แตก็ไมพบอะไร 

หลังจากนั้น 5 เดือน มีผูเห็นเหตกุารณชื่อ นายเลาะห (ไมทราบนามสกุล) ไดมาหาและเลาถงึเหตุการณในวันนั้นวา 
ในชวงบายของวันท่ี 5 มิถุนายน 2548 เขาไดเห็นบรรทุกขนาดใหญสองคันไดขัดขวางรถจกัรยานยนตคันหนึ่ง ซึ่งคนขับ
จักรยานยนตใสเส้ือที่เขียนวา“13 ยะลา” (เบอรของบรเิวณสถานีรถไฟ) เขากลาวอีกวารถคันแรกไดเขามาขวางทางเพื่อให
รถจักรยานยนตหยุด  จากนั้นทัง้คนขับรถจักรยานยนตและลูกคา(ผูหญิง)ที่ซอนทายมา ก็ถูกนําตัวเขาไปในรถ สวนรถบรรทุก
อีกคันใชบรรทุกรถจกัรยานยนต จากนั้นรถบรรทุกทัง้สองคันก็ขับแยกกันออกไป และไมมีใครทราบเรื่องราวเกีย่วกับเหตกุารณ
อีกเลย พรอมทั้งไมมีใครพบเห็นเหยื่อทั้งสองอีก 
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ครอบครัวของเหยื่อไมทราบวาเพราะเหตใุดอับดุลเลาะหถงึถกูนําตัวไป มีสิ่งเดียวที่เขาเชื่อมโยงกับหนวยกองกาํลัง
คือเขาเปนเจาหนาที่อพปร. และเปนชรบ. ในพ้ืนท่ี ม. 7 อ. สะเตงนอกเทานั้น ซึง่ครอบครัวอธิบายวาอับดุลเลาะหไดลาออกจาก
การเกี่ยวของกับการเปนอาสาสมัครเหลานั้นอกีหลังจากเริม่มีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต    
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ครอบครัวไดแจงความยงั สภอ.ยะลา โดยมีนายตาํรวจชื่อเจตชนินทร นุงกระโทก เปน
ผูรับแจงความและลงบันทึกประจําวัน แตในบันทึกของตาํรวจวันที่สูญหายไมถูกตอง คือตาํรวจบนัทึกเปนวันท่ี “4 มิถุนายน” 
แทนที่จะเปนวันท่ี “5 มิถุนายน”    ครอบครัวไดรับเงินเจาํนวน 100,000 บาทจากรัฐบาลตามขอเสนอแนะของ กอส. 
 

กรณีที ่26 

 
ชื่อ : นายแว อับดุลวาเหะ บานงิ  
วันเกิดเหตุการณ : 17 ตุลาคม 2548 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ถนนระหวางทางไปสุสานตะลุโบและบานปะแต  ต. ปะแต อ.ยะหา จ. ยะลา  
วันที่บนัทกึ : 14 มิถุนายน 2554 (วันรับรายงานครั้งที ่2 ) 
ที่อยูของเหยื่อ : 33/5  ม.6 บานปะแต ต.ปะแต อ.ยะหา จ. ยะลา  
อาย ุ :  ประมาณ 28 ป 
ชาติพนัธ : มลายู 
สรุปการใหถอยคํา : นายอับดลุวาเหะ บานงิ หายตัวไปเมื่อ 17 ตุลาคม 2548 หลังจากที่ขับรถจักรยานยนตกลับบานที่ อ.
ปะแต ในเวลาประมาณ 8 โมงเชา   

เชาวันนั้น แวอับดุลวาเฮะ ไดไปรวมงานศพของปาที่สุสานกับพอ เขาไดบอกกับพอ (นายแวดือราแม บานิง)วาเขาจะ
กลับบานไปหาแม(นางวามะ บานิง) จนถงึเวลาเทีย่งแวอับดลุวาเหะก็ยังไมกลับบาน พอของเหยื่อไดโทรหาลูกชายแตไม
สามารถติดตอได 

แมของเหยื่อเชื่อวาการหายตัวไปของลูกชายคนเล็ก อาจมีสวนเกีย่วของกับการท่ีลูกชายคนโตถูกจับกุมในอีก 3 ป
ตอมา ในวันท่ี 26 มกราคม 2551 ลูกชายคนโตของนางแวมะ (นายแวสาการียา บานงิ) เปนคนหน่ึงที่ถูกจับกุมตวัไปพรอมกับ
ชาวบานอีก 20 คน ซึ่งเจาหนาทีเ่ชื่อวาทั้งหมด มีสวนเกี่ยวของกบัเหตุการณ การระเบิดทีเ่กดิขึ้นที่ อ. เมือง ยะลา เมื่อวันท่ี 16 
มกราคมปเดียวกัน ระหวางทีถู่กควบคมุตัวนายแวสักการียา ถูกซอมและทํารายรางกายกอนท่ีจะนาํตัวขึ้นศาลปจจุบันคดยีังอยู
ในชั้นศาล คดีหมายเลขดําที่ 761/2551   

ผานมาจนวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ครอบครัวก็ยงัไมทราบวานายแวอับดุลวาเหะ อยูที่ไหน   ครอบครัวไดพยายามโทร
หาเขาแตก็ไมมีใครรับสาย ในชวงที่นายแวอับดุลวาเหะ หายตวัไปน้ันเปนชวงเวลาเดียวกับที่มขีาววามีนักเรยีนโรงเรียนธรรม
วิทยาบางคนหายตัวไปดวย  – ส่ือมวลชนกลาววาเหตุการณแบบนี้คลายคลึงกับกรณีการหายตัวไปของ ทนายสมชาย นีละ
ไพจิตร เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2547หลังจากทีเ่ขาเรียกรองใหลงโทษเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับการซอมทรมานผูตองขังคดีปลนปน
ที่คายปเหล็ง นราธิวาส เมื่อวันท่ี  4 มกราคม  2547    
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พอคาแมคาในตลาดเลาวาเห็นรถจักรยานยนต ซซูุกิ สวงิ สีเขียว อยูหลังรถบรรทุกของทหาร และแมวารถที่อับดุลวา
เหะใชจะจดทะเบยีนตามที่อยูของครอบครัวเขา แตเจาหนาที่ก็ไมไดติดตอเรื่องของการคนหารถ 
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : 3 วันหลังจากไดที่ไดคนหาอบัดุลวาเหะ ครอบครัวของเขาก็ไดแจงความที่สภอ. ยะลา ซึ่ง
ตํารวจที่รับแจงความไดเก็บเบอรโทรศัพทของครอบครัวไว และสัญญาวาจะติดตามสืบสวนให อยางไรกต็ามทางครอบครัวของ
เหยื่อไมสามารถจะระบุชื่อของพยานท่ีเห็นเหตุการณได เนื่องจากไมมีใครอยากมาใหปากคาํเนื่องจากมีความหวาดกลัวและไม
อยากเกี่ยวของกับคดีนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ไมมีเจาหนาที่คนใดติดตอมายังครอบครัว 
 

กรณีที ่27 
 

ชื่อ : นายกูอาหมัด อาบีเสน ,นายแวไซนงุ แวนาแว , นายอับดุลเลาะห สาหลํา และนาย มฮูัมหมดั เส็นเหร็น  
วันเกิดเหตุ : 1 พฤศจกิายน 2548 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  ต.ปะกาหะรัง อ.เมือง จ. ปตตานี  
วันที่บนัทกึ : 21 มิถุนายน 2550 
ที่อยูของเหยื่อ : 15/1 ม.7 ต.ปะกาหะรัง อ. ปะกาหะรัง จ. ปตตาน,ี 13 ม.7 ต.ปะกาหะรัง อ. ปะกาหะรัง จ. ปตตาน,ี 30 ม.6   
ต.ปะกาหะรัง อ. ปะกาหะรัง จ. ปตตานี ตามลําดับ 
อาย ุ :  21 ป โดยประมาณทั้ง 4 คน 
ชาติพนัธ  : มลาย ู
สรุปการใหถอยคํา : เวลาประมาณ สามทุมของวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2548 รถของนายกูอาหมดัถูกเรยีกใหหยุดโดยเจาหนาที่
ตํารวจจาก ต. ปะกาหะรัง เขาและเพื่อนทั้ง 3 คนอยูในรถคันเดยีวกัน (นายแวไซนุง แวนาแว, นายอับดุลเลาะห สาหลําและ
นายมฮูัมหมดั เสนเหร็น) ถกูนําตวัไป หลังจากนั้นไมมีขาวเกี่ยวกับกูอาหมดั และเพื่อนทั้งสาม  

เย็นวันเกิดเหตุพวกเขาทั้ง 4 คนไดเดินทางไปฉลองวันรายอ(วันปใหมของชาวมุสลิม)ดวยกัน โดยนายแวไซนุงไดขอ
ยืมรถยนตรของพี่ชาย (ยี่หอฮอนดาแอคคอรด สีแดง) เพื่อมารับเพื่อนๆ มีคนเห็นพวกเขาทั้ง 4 คนครั้งสุดทายในเวลาประมาณ 
3 ทุมขณะที่ท้ัง 4 คนขับรถออกมาจากตลาดและแวะเขาไปยังปมน้ํามัน ปตท.  

นองสาวของนายกูอาหมัด (นางสาวกูนา อาบเีสน)เชื่อวาการหายไปของพี่ชายของตนมีสวนเกีย่วของกับกรณเีหตุ
ฆาตกรรมลกูชายนายตาํรวจใหญคนหน่ึง21  เมื่อชวงเดือนตุลาคม 2547 โดยนายตํารวจคนนั้นประจําอยูทีจ่ังหวัดตรงั นองสาว
ของนายกูอาหมัดไมไดใหรายละเอียดเกีย่วกับกรณีนี้มากนัก แตไดบอกวาลาสุดเมื่อปลายป 2548 ศาลจงัหวดัปตตานีได
พิพากษาใหพ่ีชายของเธอไมมคีวามผิดสวนคดีอยูในชั้นศาลอุทธรณและพี่ชายของเธอไดรับปลอยตัวชัว่คราวระหวางอุทธรณ22 
  

                                                           
21 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขต ปตตานี  
22  เนื่องจากทางครอบครัวของนายกูอาหมัด มฐีานะยากจนครอบครัวจึงนําเอาหลักทรัพยเปนโฉนดที่ดินเพื่อขอประกันตัวนายกูอาหมัด อาบีเสน 
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การดําเนินการอยางเปนทางการ : ครอบครัวของนายกูอาหมดัไดเขาแจงความที่ สภอ. อ. เมืองปตตานี  ตํารวจเองได
ดําเนินการสอบสวนโดยการเก็บตัวอยาง DNA จากทุกคนในครอบครัว แมคดีนีจ้ะอยูในความรบัผิดชอบของสํานกังานตํารวจ
แหงชาติแตไมมีความกาวหนาทางคดีวาเกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อ 
 
ครอบครัวแตละคนไดรับเงินจํานวน100,000 บาท จากรฐับาลตามขอเสนอแนะของ กอส. 
 
 
 

กรณีที ่28 

ชื่อ : นายอะหามะ แวดอเลาะห   
วันเกิดเหต:ุ 9 พฤศจิกายน 2548  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  โรงพยาบาลยะลา ต.สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา  
วันที่รับรายงาน : 29 สิงหาคม 2551  
ที่อยูของเหยื่อ : ม.3  ต. คลองมะนิง  อ.เมือง จ. ปตตานี  Pattani district, Pattani province  
อาย ุ: 27 ป 
ชาติพนัธ : มลายู 
สรุปการใหถอยคํา :23  เมื่อวันท่ี 9 พฤศจกิายน นายอะหามะ แวดอเลาะห และหลานไดเดินทางจากโรงพยาบาลปตตานีไป
ยังโรงพยาบาลยะลา เพื่อเขารับการตรวจเอก็ซเรยที่โรงพยาบาลยะลา โดยหลานของเขาถูกสงกลับไปโรงพยาบาลปตตานีโดย
รถฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในขณะที่นายอะหามะไดรออยูที่โรงพยาบาลศูนยยะลาเพื่อรอรับผลการตรวจเอกซเรย หลังจากนั้น
เขาไมไดกลับไปท่ีปตตานีอีกและมีใครทราบวาเกดิอะไรขึ้นกับเขา 
  นายอะหามะมีอาชีพเปนครูในโรงเรียนตาดกีา (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเดก็กอนวัยเรยีน) ครอบครัวของนายอะ
หามะเลาวาที่จริงแลวนายอะหามะเปนผูมีความประพฤตดิีไมเคยยุงกับยาเสพติดและไมเคยของเกีย่วกับขบวนการกอความไม
สงบ นองสาวของเขา(นางสาวแวมือแย แวดอเลาะห )ที่อาศัยอยูรวมกับเขายังกลาวสําทับวาพีช่ายของเธอมีนิสัย “เรียบรอย”  

แมของนายอะหามะ (นางแวตีเยาะ แวดอเลาะห) บอกวาเหตผุลเดียวที่นาจะสงผลใหลูกของเธอตองหายตวัไปนา
เปนนับตั้งแตที่มีทหารเขามาอยูหมูบานเมื่อป 2546 ทําใหคนทั้งหมูบานตกอยูในความหวาดกลัวเพราะทุกหนทุกแหงจะมีทหาร 
ซึ่งชาวบานเองก็ไมชอบที่เปนแบบน้ี เพราะยิง่ทําใหชาวบานรูสึกไมสะดวกสบาย  ซึง่อะหามะเองกค็ิดเห็นเชนเดียวกับคนอื่นใน
หมูบานวาจะเปนการดีกวา ถาใหทหารออกไปจากพื้นท่ีหรือลดบทบาทลง    

                                                           
23  มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพเปนหนวยงานแรกที่ไดบันทึกขอมูล รายละเอียดตางๆไดถูกเผยแพรอยางกวางขวางในรายงานของ Human Rights Watch  เรื่อง , ‘It Was Like 
Suddenly My Son No Longer Existed’ published in 2007, เขาถึงไดจาก : www.hrw.org/asia/thailand , และขอมูลจาก นางอังคณา นีละไพจิตร อางอิงจากขอมูลซึ่งจัดทํา
ขึ้นโดยคณะทํางานรวบรวมขอมูลและติดตามผูสูญหายจากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี 
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ประมาณเดือนมิถุนายนหรือ กรกฎาคม 2548 โรงเรียนของรัฐบาล รวมไปถึง อบต. ที่กรงปนงัถกูวางเพลิง    ทําให
ตํารวจและทหารโกรธเคืองชาวบานเนื่องจากคิดวาชาวบานใหท่ีหลบซอนแกผูกอเหตุ หลังเกดิเหตชุุดรักษาความปลอดภัย
หมูบานไดยินทหารพดูวาเด็กมุสลิมหลายคนมชีื่ออยูในบัญชีดาํ 

แมของเหยื่อยงักลาวอีกวาในวันเกิดเหตคุรอบครัวและเพื่อนๆพยายามโทรศัพทหาอะหามะ แตก็ไมสามารถติดตอได
เพราะโทรศัพทของเขาถูกปด ครอบครัวจงึไดเดินทางไปหายังโรงพยาบาลศูนยยะลา เพื่อขอดูขอมูลในกลองวงจรปด ซึ่งแสดง
ใหเห็นเพยีงภาพท่ีอะหามะกําลังพูดโทรศัพทอยูขางนอกทางออกใหญเทานั้น   

 
การดําเนินการอยางเปนทางการ :  ญาติของเหยื่อไดแจงความที่ สภอ. เมืองยะลา ตํารวจไมไดซักถามขอมูลจากครอบครวั 
แตไดปฏิเสธการเกี่ยวของกับการหายตวัไปของเหยื่อ กรณีอยูเพียงกระบวนการยตุิธรรมขั้นตนเมื่อตํารวจไดยุตคิดี 

นางสาวแวมะแย นองสาวของเหยื่อไดเขารองเรยีนกับผูวาราชการจังหวดัปตตานีเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2548 และ
หนวยงานปองกันและรักษาความปลอดภัย โดยความชวยเหลือขอจาหนาที่อําเภอคนหน่ึงไดรับเอากรณีนี้ไวและสัญญาวาจะ
ชวยตามหานายอะหามะ แตจนถึงปจจุบันทางทางหนวยงานก็ยงัมิไดตดิตอมายงัครอบครวั  
ในป 2550 คณะทํางานดานการบังคับสูญหายโดยไมสมัครใจของสหประชาชาติ ไดสงคํารองมายงัรัฐบาลไทย 
ไมมีการใบมรณะบัตรตอกรณีนี ้
 

กรณีที่ 29 
 

ชื่อ :  นายแวหะเร็ม กูแวกามา  
วันเกิดเหตุ : 26 พฤษภาคม 2549  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  รานน้ําชาระหวางบานกาํปงบารู และบานบาตาบาเสะซึง่อยูใกลกับดานตรวจของทหารใกล
ที่ทําการ อบต.บูกติ อ. เจาะไอรอง จ.นราธิวาส    
วันที่บนัทกึ : 5  สิงหาคม 2551  
ที่อยูของเหยื่อ  : หมูที่ 6 ต.บูกติ อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส 
อาย ุ: 40 ป โดยประมาณ  
ชาติพนัธ : มลายู 
สรุปการใหถอยคํา :24  นายแวฮะเล็ม กูแวกามา เปนรักษาการผูใหญบานปะแตปะแส และมีอาชพีรับเหมากอสราง เขาถูก
ลักพาตัวระหวางทางกลับบาน เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2549 แวฮะเล็มมีบตุร 3 คน  แวฮะเล็มเปนผูถูกตองสงสัยจากทหารใน
พื้นที่มาเปนระยะเวลานานวาเขาอาจมีขบวนการแบงแยกดินแดน เขาถูกกดดันมากจากทหารในพ้ืนท่ีกอนที่เขาจะหายตัวไป 
ลุงของเขา (นายกอเดย ไมทราบนามสกุล) รายงานตอ Human Rights Watch วา ทหารกลาวหาแวฮะเล็มอยูเบื้องหลังของ

                                                           
24  มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพเปนหนวยงานแรกที่ไดบันทึกขอมูล รายละเอียดตางๆไดถูกเผยแพรอยางกวางขวางในรายงานของ Human Rights Watch  เรื่อง , ‘It Was Like 
Suddenly My Son No Longer Existed’ published in 2007, เขาถึงไดจาก : www.hrw.org/asia/thailand 
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เครือขายผูกอความไมสงบในตําบลบูกิต ส่ิงที่ทหารไมเขาใจคือใหความยอมรับนับถือเขามาก เพราะเขารักษาการผูใหญบานท่ี
ดี และไมเคยเกีย่วของกับส่ิงผิดกฎหมายตางๆ และเขามักจะจางวัยรุนท่ีไมมีงานทําไดทาํงานกอสรางกับเขา เขายังอนุญาตให
วัยรุนเหลานั้นเก็บผลไมจากสวนของเขาไปขายในตลาดเพื่อเปนรายไดเสริม ชาวบานจะพึง่พาแวฮะเร็มมาก ในขณะท่ีทหาร
มองเขาตางออกไปอยางส้ินเชงิ 

ภรรยา- นางเจะรอซียะ กูแวกามา และลุงของเขากลาววาหน่ึงเดือนกอนท่ีเขาจะหายตวัไปทหารในหมูบานไดเขามา
ปดลอมตรวจคนและไดนําตัวแวฮะเร็มและชาวบานอีก 5 คนไป (ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจาํภายใตสถานการณฉุกเฉินในจังหวัด
ชายแดนภาคใต) แวฮะเร็มบอกครอบครัวเขาวาเขาถูกคมุขังไวที ่ อ.บอทอง จังหวัดปตตานี เปนเวลา 12 วัน ผูควบคุมตัวได
ซักถามเขากอนทีจ่ะยอมปลอยตวัเขาออกมาโดยปราศจากขอกลาวหา แตเขาไดยินทหารพดูกนัวาที่ถกูจับมานั้นเพราะเขามี
สวนเกี่ยวของกับเหตุการณการระเบิดตลาด ชวยเหลือในการฝกอาวุธใหผูกอการราย รวมถงึใหท่ีพกัพิงและอาวุธดวย 

 เพราะถูกกลาวหาวาเปนผูกอการราย ครอบครัวกูแวกามา ดูเหมอืนจะเปนครอบครับทีถู่กสงสัยเปนพิเศษเนื่องจากมี
สวนยางพาราจํานวนมากซึง่เหมาะแกการซกุซอนอาวุธ  นอกเหนือจากนั้น แวฮะเรม็เคยถกูขูฆาจากเจาหนาที่ทหารที่อยูใกล
กับโรงเรียนบูกติประชาอุปถัมภ และไดรับการบอกเลาวาชื่อของเขาอยูในบัญชีดาํดวย แมวาแวฮะเร็มจะเคยถูกกลาวหาวาเปน
สมาชิกของขบวนการแบงแยกดนิแดนเจมาอ อิสลามิยา( Jemaah Islamiya) แตเขาก็ไมเคยถูกออกหมายจับเนื่องจากไมไดมี
พยานหลักฐานชดัเจนวาเขามีความเกี่ยวของกับขบวนการกอความไมสงบ 

7 โมงเชาวันทีเ่ขาหายตัวไป แวฮะเร็มถูกตรวจที่จุดตรวจระหวางทางบานบเูกะตาโมง (ที่เขาทํางานอยู) 
หลังจากนั้นเมื่อเขาพบเพื่อนรวมงาน (นายมาแอ ไมทราบนามสกุล) จึงไดเลาส่ิงที่เกิดขึ้นใหเพื่อนฟง มันชัดเจนวาทหารไมได
คนหาอาวุธปนแตมาคนหาเงินท่ีถูกซอนอยู จนเวลาประมาณ 5 โมงเย็น นายแวฮะเรม็จงึเดินทางกลับบานโดยรถจกัรยานยนต
ของเขา แตเขาไดแวะที่รานนํ้าชาซึ่งอยูไมไกลจากบาน เวลาประมาณ 17.20- 17.30 น.บริเวณหนารานน้ําชา มีชาวบานเห็น
ชาย 4-5 คน บังคับจับกุมแวฮะเร็มและนําตวัเขาไปใสรถกระบะมิซซูบชิิ สีเขียวและขับออกไป ไมมีใครเห็นเขาอีกหลังจากนั้น 
ตอมาเปนท่ีเปดเผยวาไดมคีนที่อยูในรานนํ้าชาไดสอบถามเกีย่วกบักิจวตัรประจําวัน และที่อยูของเขา ชายคนน้ันแตงกาย
คลายชดุทหาร   

ลุงของแวฮะเร็มกลาววาทางครอบครัวทราบเรื่องการหายตัวไปของเขาจากชาวบานประมาณ 10 นาที หลังจากที่เขา
หายตวัไป ทันทีท่ีทราบนายกอเดยไดไปยงัดานตรวจของทหารหลายจุดบรเิวณสถานท่ีเกดิเหต ุ แตก็ไมไดพบเบาะแสใดๆ
เกี่ยวกับหลานของเขา ทหารที่จุดตรวจทุกจุด ปฏิเสธไมเกีย่วของกับการจับกมุตัวแวฮะเร็ม ญาติของไดแจงเรื่องนีก้ับ
ผูใหญบานซึง่เปนเพื่อนและทํางานกับเขา ผูใหญบานไดชวยตามหาทุกจดุตรวจ  

เมื่อพวกเขาลมเหลวในการตามหาตัวแวฮะเล็ม ผูใหญบานจึงขอใหคณะทาํงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ(WGJP) 
ชวยเหลือในวันท่ี 6 มิถุนายน 2549 อาสาสมคัรนักสิทธิมนุษยชนในพ้ืนไดของคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพเขามา
ชวยเหลือครอบครัวของนายแวฮะเร็มในการตามหาเขา พวกเขาเดินทางไปยังคายสิรินธร ซึ่งเปนท่ีตั้ง กอ รมน ภาค 4 
เจาหนาที่แจงวาไมเคยไดยินชื่อแวฮะเร็ม และไมมีคนชื่อนี้ถูกคุมขงั 

แมวาภรรยาของนายแวฮะเร็มจะไมทราบวาทาํไมสามขีองเธอถงึถกูจับตามอง แตสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งกลาว
กับคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันตภิาพวา : 

นายแวฮะเรม็ อาจจะถูกกลาวหาจากทหารในพ้ืนท่ีวาเปนหน่ึงในสมาชิกกลุมแบงแยกดินแดน (BRN) บทบาทของ

เขาใหการสนับสนุนชุมชน ชวยเหลือวัยรุนและคนยากจนมีงานทําโดยเขามาทํางานกับบริษัทรับเหมากอสรางของเขา 
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และตําแหนงรกัษาการยิ่งทาํใหเขาถูกจับตามองจากเจาหนาที่เปนคนแรกๆ บริเวณที่นายแวฮะเรม็หายตัวไปหางจาก

บานเขาไปเพียง 700 เมตรเทานัน้ 

 

มีพยานแวดลอมบอกวาหนวยสงครามพเิศษที่ประจําการในพ้ืนท่ีอาจจะมีสวนเกี่ยวของหรือเปนผูรับผิดชอบกับ

เหตุการณที่เกดิขึ้นในครั้งนี ้
คนในชมุชนท้ังหมดมแีตความความหวาดกลัว ชาวบานผูชายสวนใหญเกรงวาพวกเขาอาจตกเปนเหยื่อรายตอไป 

โดยเฉพาะคนที่ไดเคยถูกเรียกไปอบรมโครงการตางๆของทหาร คนในหมูบานและ 
หมูบานใกลเคยีงตางตกอยูภายใตการตรวจตราของหนวยงานการขาวของทหาร พวกเขาถูก “จองมอง” ในทุก

สถานท่ี หากใครเขามาเยีย่มจะถกูบันทึกไว หลังจากนั้นทุกๆเย็น ชาวบานจะถูกถามถึงแขกที่มาเยีย่ม และพวกเขาที่

ออกไปขางนอก 
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ญาติไดแจงความคนหายที่ สภอ. เจาะไอรอง จ.นราธิวาส  เมื่อวันท่ี  5 มิถุนา 2549 และ
ไดแจงรองเรียนเรื่องการหายตัวไปของแวฮะเร็มกับหนวยงานอื่นๆ เชน แมทัพภาคที่ 4 คณะกรรมการอิสระซึ่งกอตัง้ขึ้นมาใหม 
สภาทนายความ และกองอาํนวยการเสริมสรางสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต  (กอ สสส จชต.) ซึง่มีนายอุกฤต มงคลนาวนิ 
เปนประธาน เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2554 แตไมมีหนวยงานใดทีด่ําเนินการอยางจริงจัง  
 

กรณีที ่30 
 

ชื่อ : นายวันดี กาซ,ินายอับดุลเลาะห อิแต,นายอีรูวัน  มะเสะ และนายมานาเซะ เลาะลาแม   
วันเกิดเหตุการณ : 23 พฤษภาคม 2550  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ถนนระหวางอ. ยะหา และอ.เมืองยะลา จ. ยะลา 
วันที่บนัทกึ : 14 มิถุนายน  2554  (วันท่ีรับรายงานครั้งที ่2 ) 
ที่อยูของเหยื่อ : บานตนหยี อ. ลําพะยา จ. ยะลา, 79  ม.6 ต. ลําใหม อ.เมือง จ. ยะลา, 85 ม.6  อ.เมือง จ. ยะลา และ27/2 
ม.1 ต.ลิดล อ.เมือง จ. ยะลา ตามลําดับ   
อาย ุ: 22, 39, 20 และ 26 ปตามลําดับ 
ชาติพนัธ : มลาย ู
สรุปการใหถอยคํา : เมื่อวันท่ี23 พฤษภาคม 2550 เวลาประมาณ 11น. ชาย 4 คนถูกเรียกใหหยดุในบริเวณใกลกับตลาด บน
ถนนระหวาง อ.ยะหา และอ.เมือง จ.ยะลา จังหวัดยะลา ผูเห็นเหตุการณเลาวาทหาร 6 คนที่ดานตรวจชั่วคราวไดเรียกใหวยัรุน
ชาย 4 คนหยุดรถจกัรยานยนตสองคันของเขา หลังจากโตเถยีงกันประมาณ 10 นาที ทหารไดนําตวัคนทั้ง 4 พรอม
รถจักรยานยนตของเขาขึ้นรถทหารออกไป 

แมวาผูเห็นเหตกุารณจะยืนยันไดวาไมเห็นหมายจับ (หรือกระดาษใดๆ )ระหวางทีก่ําลังชุลมุนกัน แตเพราะระยะหาง
ระหวางผูเห็นเหตกุารณกับจุดเกดิเหตุหางกัน ทาํใหไมสามารถระบุบุคลิกลักษณะของแตละคนไดชัดเจน รวมถงึไมสามารถ
ระบุไดวาเปนเจาหนาทีจ่ากหนวยงานหนวยใด อีกทัง้ไมไดยินเนื้อหาของการสนทนา 
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นายวันดี กาซิ เปนพนักงานอยูที่รานทําเฟอรนเิจอร ชื่อบริษัทยูเอ็น วูด  นายอับดุลเลาห  อิแต นั้นประกอบอาชีพ
รับจางและเปนบิดาของบุตร 2 คน สวนนายอีรวูัน และนายมานาเซะ เลาะลาแม นั้นทั้งสองทาํงานเปนแรงงานกอสรางถนนใน 
อ.ยะหา จ. ยะลา ทั้งหมดไมไดมีความเกี่ยวของกับองคกร พรรคการเมืองหรือกลุมขบวนการกอการราย ยกเวนนายมานาเซะ  
ที่เปนสมาชกิอาสาสมัครปองกันหมูบาน ในต.ลิดลและลําใหม   

ไมกี่ชั่วโมงกอนเกิดเหตุการณ เวลาประมาณ 7.30 น. นายวันดมีายงับานของนายอีรูวันเพื่อถามวาจะออกไปทํางาน
พรอมกันหรือไม พี่สาวของนายอีรูวัน(นางสาวสปนา มาเสะ)เปนคนสุดทายที่ไดพบเห็นทั้ง 4 คน เลาวานายวันดีแตงกาย
เหมือนกาํลังจะไปทํางานเชนทกุวัน เธอยังอธิบายอกีวานองชายของเธอไดนั่งซอนรถจักรยานยนต สีดําซึ่งเปนของนายวันด ี
โดยไมไดบอกกับเธอวาจะไปไหน  ไมนานนายอับดุลเลาะหก็ชวนนายมานาเซะ(ลูกชายของสปนา) ขึ้นรถเพื่อออกไปหาอะไร
รับประทานกันในตอนเชา  ซึง่เขาไดบอกเธอวาจะรีบกลับมา ตอนน้ันเธอไดสังเกตเห็นวาลูกชายไมไดนําเอากระเปาสตางคติด
ตัวไปดวย เมื่อทัง้ 4  ขับรถออกไปเหมือนวาจะขับแยกทางกันไป  

ครอบครัวเชื่อวาการหายตัวไปของทั้ง 4 มีความเกี่ยวของกับเหตุการณความไมสงบท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในพื้นที ่
(การระเบิดและความรุนแรงตางๆ) ในอําเภอยะหา ซึง่ในบรรยากาศเชนนั้น ยอมเปนส่ิงที่ปกติวาผูมุสลิมอาจจะตองถูกเรียกให
หยุดและถูกตรวจคนจากเจาหนาที่ และบางครั้งอาจจะมีการกระทําที่รุนแรงกวานั้นเพื่อบังคับสอบถามขอมูลตางๆที่เจาหนาที่
ตองการ 
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : จากบันทึกประจําวันของตํารวจในกรณีของนายวันดี กาซิ ที่ไดแจงความไวยังสภอ. เมือง
ยะลาหลังเกิดเหตุการณ 3 วัน ซึ่งครอบครวัมั่นใจวานายวันดีไดหายตวัไป จากการสัมภาษณโดยมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ตํารวจตาํรวจยะลาลมเหลวในการหาพยานหลักฐานความกาวหนาในคดี ครอบครัวของนายวันดี
จึงไดรองเรียนเรื่องการหายตัวไปของนายวันดกีับ กรมสืบสวนคดพีิเศษ (DSI) โดยคําแนะนําของผูใหญบาน  แตเจาหนาที่ DSI 
ปฏิเสธที่จะรับดําเนินการเรื่องนี้พรอมกับแนะนําใหครอบครวัใหตดิตอมูลนิธิยตุิธรรมเพื่อสันติภาพ  

แมของมานาเซะ (พี่สาวนายอีรูวนั) แจงความไวที่ สภอ.ลําใหม 4 วันหลังจากเกดิเหต ุแตเธอกลาววาทางตาํรวจเอง
ไมไดลงบันทึกเอาไวอยางเปนทางการ จนวันท่ี 14 มิถุนายน 2554 ตํารวจกย็ังไมเคยติดตอเธอถึงความกาวหนาทางคด ี
ครอบครัวของนายอับดุลเลาะหไดรายงานเชนเดียวกัน โดยพวกเขาไดแจงความที่สถานีตาํรวจเดียวกันกับครอบครวัของนาย
มานาเซะ 5 วันหลังจากเกิดเหต ุ  
 และจนปจจุบันทางตาํรวจเองก็ไมไดติดตามหรือแจงความคืบหนาตอกรณีนี้แตอยางใด  สวน ทางสถานีตํารวจลําใหมเองก็
ไมไดลงบันทึกประจําวันในกรณนีี้อยางเปนทางการแตอยางใด  

เมื่อป 2552 ญาติของนายอีรูวนัและนายอับดุลเลาะหไดตัดสินใจสงหนังสือรองเรียนรวมกันไปยัง ศอบต. และทาง 
ศอบต.เองตองการเอกสารบันทึกประจําวันของตาํรวจเพื่อท่ีจะรับกรณีนี้เอาไวพจิารณาและดวย มชีองทางที่เห็นความกาวหนา
ในคดี ทั้งสองครอบครัวจึงไดไปแจงความรวมกันอีกครัง้ที่สภอ. ลําใหมในป  2552 นั่นเอง แต ศอบต.ในความรวมมือกับกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ก็ยงัไมไดมีความกาวหนาในคดีนี้ ในสวนของตาํรวจไมไดติดตามสืบสวนเรื่องนี้อีก  
ไมมีการออกใบมรณะบตัรใหแกครอบครัว 
 

กรณีที ่31 
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ชื่อ : นายมะยาเต็ง มาระนอ  
วันที่เกิดเหตุ : 24 มิถุนายน  2550  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : บานของเหยื่อเอง (ตามที่อยูที่ระบุไว ) 
วันที่บนัทกึ : 11 ตุลาคม  2554  (วันท่ีรับรายงานครั้งที่ 2 ) 
ที่อยูของเหยื่อ : ม. 3 บานตันหยงมัส  ต. บาเจาะ อ. บันนังสตา จ.ยะลา  
อาย ุ: 51 ป 
 
ชาติพนัธ : มลาย ู
สรุปการใหถอยคํา : นายมะยาเต็ง มาระนอ ประกอบอาชีพเปนภารโรงของโรงเรียนมัธยมแหงหนึ่งใน อ.บันนังสตา ถูกนาํตวั
ไปจากบานเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2550 โดยหนวยเฉพาะกิจในพ้ืนท่ี และนับจากนั้นเขาก็ไมไดกลับมาอีก  

นายมะยาเต็งทาํงานอยูที่โรงเรียนบานบางลางเปนเวลาหลายปกอนท่ีเขาจะหายตัวไป สองสามปกอนที่จะหายตัวไป
ทางโรงเรยีนถูกลอบวางเพลิงจากขบวนการกอการรายมาแลวถงึ 8 ครั้ง และเพราะเปนหวงเรื่องความปลอดภัยของครอบครัว 
เขาจึงตดัสินใจยายครอบครวัออกมาจากบานพักที่อยูในโรงเรียนซึ่งเปนสวัสดิการของภารโรงหลังจากเกิดเหตุการณไฟไหม
โรงเรียนเปนครัง้ที่ 2  ตั้งแตนั้นมาเขาถูกเรียกไปสอบถามเพื่อใหการหลังจากกรณีลอบวางเพลิงทุกครั้ง หนวยเฉพาะกิจที่ 41 ซึ่ง
เปนฐานทหารใหญตัง้อยูในบริเวณโรงเรียน บันนังสตาอินทรฉัตรในป 2547  ในการสอบถามแตละครั้งใชเวลาประมาณ 4 
ชั่วโมง และผูอาํนวยการของโรงเรียนมักจะเปนคนนาํเขากลับมาสงบานทุกครั้ง ซึง่มะยาเต็งก็ไมไดเปนผูตองสงสัยวาเกี่ยวของ
กับเหตุการณวางเพลิง  

ในวันที่มะยาเตง็ หายตวัไป สถานการณภายในหมูบานตันหยงนากอคอนขางไมปกติ ภรรยาของเขา- นางซมูาอเีดาะ 
มาระนอ จําไดวาวันน้ันมีทหารประมาณ 50 นายจากหนวยเฉพาะกิจที่ 41 เขามาลอมหมูบานตั้งแตเวลาตี 4 ของวันท่ี 24 
มิถุนายน 2550 ทหารเหลานั้นไดพูดคุยกับนายมะยาเต็ง และพวกทหารพรานก็ไดตัง้คายขึ้นในบริเวณบานของเขา ภรรยาของ
มะยาเตง็จาํไดวาทหารเหลานั้นสังกัดหนวยงานไหน เพราะเธอจาํเครื่องแบบและและสัญลักษณของหนวยงานไดอยางชดัเจน 
ทั้งทหารเองก็แนะนาํหนวยงานขณะที่ตั้งแคมปที่บานของเขาดวย 

จนเวลาประมาณเที่ยงของวันท่ี 24 มิถุนายน 2550 นายทหารจาํนวนประมาณ 10 นายไดเขามายงับานของมะยาเต็ง
เพื่อทําการคนบานของเขา ทหารไดถามมะยาเตง็วาทําไมเขาจึงปลอยใหโรงเรียนถูกเผาและยังถามถงึลูกชายอายุ 15 ป ของ
เขาดวยวาตอนนี้อยูที่ไหน นายมะยาเต็งปฏิเสธขอกลาวหาดงักลาว ทาํใหเขาถูกจับกุมภายใตกฎอัยการศกึ ทหารไดยึดของใช
ของเขาไปดวยหลายชิ้น รวมไปถงึรถปคอัพ โทรศัพทมือถือและปน 

ภรรยาและลูกชายอีกสองคนเปนผูที่ไดเห็นนายมะยาเต็งเปนครัง้สุดทายเพราะเพื่อนบานไมเห็นเรื่องที่เกดิขึ้น และไม
มีใครเห็นรถซึง่ขับกลับออกไปทางโรงเรียนเพราะในละแวกนั้นไมมรีานคาหรือบานเรือนของชาวบาน 

เมื่อนายมะยาเต็งไมไดกลับบาน ภรรยาของเขาจงึไปรายงานเรื่องนี้กับนายอาํเภอ นายเมธี กาญจนภูวะ  กอนหนานี้
เธอไดเคยเขาไปสอบถามจาหนาที่วามีรายชื่อนายมะยาเตง็อยูในรายนามผูตองขงัหรือไม แตก็ไมพบเบาะแสแตอยางใด  
เจาหนาที่ไดแตแจงวานายมะยาเต็งไดถกูปลอยตัวออกมาแลว นายเมธีไดพาเธอไปยังหนวยเฉพาะกิจที่ 41 เพื่อจะใหไดขอมูล
อื่น ๆ เพิ่มเติมแตเมื่อไปถึงนายเมธีไดเขาไปเพียงคนเดียวและกลับออกมาโดยแจงเพียงวานายมะยาเต็งไดลงชื่อในสมุดเยี่ยม
วาออกมาแลวเทานั้น ในการสนับสนุนขอมูลน้ี นายทหารคนหนึ่งไดใหการในศาลวาเมื่อเขาทําการสอบถามเหยื่อเสร็จเขาได
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เห็นมะยาเตง็เขากไปพูดคุยกับพนัเอกทิม เรือนโต และพันโทกอเกียรติ เขม็แดง หลังจากนั้นก็เห็นมะยาเตง็ขับรถปคอัพของเขา
ออกไปจากโรงเรียน ซึง่ขณะนั้นเปนเวลาประมาณ 19.00 น. 
 

การดําเนินการอยางเปนทางการ :  ศูนยทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ไดเขาชวยเหลือครอบครัวของนายมะ
ยาเต็ง ในการนําคดีขึ้นสูศาลอาญาและศาลแพง โดยภรรยานายมะยาเตง็เองไดแจงความเรื่องการหายตัวไปของสามี ไวเมื่อ
วันท่ี 2 กรกฏาคม 2550 ที่ สภอ.บันนังสตา และตอมาไดแจงกรณีทรัพยสินสูญหาย(รวมถงึยานพาหนะ)เมื่อวันท่ี 9 กรกฏาคม 
2550 ที่สภอ.บันนังสตา  แมในเบื้องตนทางเจาหนาทีต่ํารวจไดสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของสามีของเธอ แตก็ไมไดมคีวาม
คืบหนาทางคดแีตอยางใด   

ศูนยทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมไดชวยเหลือในนําคดีขึ้นศาลตามมาตรา 90 ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 2552 คดีไดรับการพิจารณาในชั้นศาลจังหวดัยะลา ตอมาในวันท่ี 16 ธันวาคม 2551 ศาลยะลาไดมี
คําส่ังยกคาํรองของโจทก 

ภรรยาของนายมะยาเต็งประสบความสําเรจ็ในการรองตอศาลแพงเพื่อใหมีการประกาศวาเหยือ่เปน “บุคคลสูญหาย”  
ในสวนของคดีผูบริโภคภรรยาของนายมะยาเตง็ไดพยายามแกปญหากรณีหน้ีสินของสามีซึ่งมีจาํนวนมากในสหกรณ

ออมทรัพยของโรงเรียน เพราะสถานการณของครอบครัวคอนขางเลวรายเมื่อมะยาเตง็หายไปพรอมกับรถและลูกหนี้สหกรณ
ตองชดใชหน้ีตอสหกรณ อยางไรก็ดีภรรยาของเขาจะสามารถใชเงินจากบัญชีเงินเดือนของสามไีดก็ตอเมื่อศาลแพงมีคาํส่ังวา
นายมะยาเต็งเปนบุคคลสาบสูญ เมื่อการสูญหายครบ 5 ป รวมถึงสิทธิในการไดรับผลประโยชนจากเงินเยียวยาโดยกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจาํนวน 5,000บาท ครอบครัวยงัไดรับเงิน 50,000 บาทจากนายอําเภอบันนังสตา และ 
15,000 บาทจาก กอ รมน 4 ไมรวมถงึหนวยงานอื่นๆอีก 
 

กรณีที ่32 

 
ชื่อ : นายมะยูนิต โลนียะ   
วันที่เกิดเหตกุารณ : 11 กรกฎาคม 2550 
 สถานที่เกิดเหตุโดยประมาณ : อ. รามัน จ.ยะลา  
วันที่บนัทกึ : 18 มิถุนายน 2554 (วันท่ีรับรายงานครั้งที่ 2) 
ที่อยูของเหยื่อ  : 5/1 ม.2 ต. สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส   
อาย ุ: ไมทราบ 
ชาติพนัธ : มาลาย ู
สรุปการใหถอยคํา : เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2550  นายมะยูนติ โลนียะ ถูกจับกุมตวัโดยเจาหนาที่อาสาสมคัรรักษาหมูบาน 
8 คน  โดยแจงในเบื้องตนวาจะใหนายมะยูนิต ไปพบกํานัน เพือ่ที่จะสอบถามเรื่องอาชญากรรมบริเวณชายแดนของประเทศ 
ซึ่งขณะนั้นมะยูนิตรูจักตวักาํนัน(นายมาเสาะ มะแต)ดีทาํใหนายมะยูนิตยอมไปกับเจาหนาที่ แตสุดทายเขาก็ไมไดกลับมาอกี 
พี่สาวของเขาเปนผูเห็นเขาเปนคนสุดทายในเย็นวันน้ัน เชาวันรุงขึ้นเธอจงึไดออกที่บานกาํนันที่นองชายถูกนาํตวัไปใหขอมลู 
เพื่อสอบถามถึงที่อยูของเขา แตกํานันปฏิเสธวาไมทราบเรื่องใดๆและจํามะยูนิตไมได 
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แมวาเหยื่อจะไมเคยมีปฏิสัมพันธกับกองกําลังตางๆ แตเขาเคยถูกบังคับใหเขารับการอบรม 10 วันในโครงการ 
“เสริมสรางสันคมสันติสุข รุนที่ 1” เพื่อท่ีจะใหมีการลบชื่อเขาออกจากบัญชีดาํ   
  นอกเหนือจากนี้ทางมะยูนิตก็ไมเคยมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพตดิหรือใหความชวยเหลือกลุมกอการราย 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ครอบครัวของนายมะยูนติ แจงความเรื่องนี้ที่ สภอ.จะกวะ แตตํารวจยอมรับเรื่องนี้
หลังจากครอบครัวแจงวาจะตดิตอใหทหารจากนราธิวาสไปยืนยันการรองเรียน ในศาลผูกระทําความผิดทัง้ 8 คนยืนยันวา
หลังจากที่ไดคุยตอรองเรื่องราคาไมยางพารากับมะยูนติแลว ก็ไดปลอยตัวเหยื่อกลับมาในคืนน้ัน อัยการนราธิวาสไดยุตคิดีนี้
แลว เนื่องจากขาดพยานหลักฐานท่ีมีน้ําหนักเพียงพอ  สวนนางนูรียา ยูโซะ ภรรยาของมะยนูิตไดรับเงินจาํนวนหน่ึงเพื่อ
ชวยเหลือการศึกษาของบุตรสาวจากอาํเภอรือเสาะ แตหน้ีสินจากธุรกิจของมะยูนติมีเปนจํานวนมากเงินท่ีมีอยูจึงไมเพียงพอ 
 

กรณีที ่33 

 
ชื่อ :  นายมะรูดิน วะวา  
วันที่เกิดเหตุ : 22 สิงหาคม 2550 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  ที่อยูตามที่ระบุไว  
วันที่รับรายงาน : 29 สิงหาคม 2551 
ที่อยูของเหยื่อ : 122 ม.5 ต.ตะลิ่งชัน   อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
อาย ุ: 42 ป  
ชาติพนัธ : มลาย ู
สรุปการใหถอยคํา : นายมะรูดนิ วะวา มีอาชีพเปนครูสอนศาสนาใน จ.ปตตานี เขามีบุตรจํานวน 3 คน มะรูดิน ถูกลักพาตัว
ไปจากบานใน ต. ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2550  วันน้ันเปนเวลาประมาณ 19.30 นาฬิกา  มีชาย
กลุมหนึ่งประมาณ 10 คน ในชุดเครื่องแบบทหาร ไดมายังบานของมะรูดินอยางเรงรีบขณะทีเ่ขาอยูกับภรรยาและลูกๆ ผูบุกเขา
มาไมไดแสดงหมายคนและบงัคบัใหมะรูดินออกไปนอกบาน ครอบครัวของไมไดรับแจงถงึสาเหตุการบุกเขาจับกมุ พวกเขา
กลับไปและมะรูดินไมไดกลับมาอีกเลย 
  นางมาริสสา ซากอ ภรรยาของมะรูดิน จําไดวากลุมทหารท่ีเขามาจูโจมนั้นเปนทหารท่ีมาจากฐานโรงเรียนสุราษฎ แต
เธอไมสามารถระบุไดวาคนพวกนั้นมาจากหนวยไหน ในคืนวันเกิดเหตุภรรยาของนายมะรูดินไมสามารถชวยอะไรสามีของเธอ
ไดเพราะขณะนั้นอยูในชวงประกาศเคอรฟว ทําใหเธอไมสามารถออกนอกบานได อยางไรก็ตามเชาวันตอมาเธอจึงไปรองเรียน
กับผูใหญบานและเลาเรื่องที่เกดิขึ้นใหฟง พวกเขาไปท่ี สภอ. บันนังสตาเพื่อแจงความกับกรณีที่เกิดขึ้น พวกเขายังไดไป
ตรวจสอบที่คายทหารในพ้ืนท่ีแตไมพบอะไร เจาหนาที่ปฏิเสธวาพวกเขาไมมคีวามตองการท่ีจะนาํตัวมะรดูินมา   
  เหตุการณนี้เกดิขึ้นในระหวางที่ผูกํากับสภอ.บันนังสตา พันตาํรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ไดปฏิบัติการตามแผน 
“ยุทธการพิทักษบันนงัสตา” และไดสั่งการใหมีการจับกมุผูตองสงสัยที่อาจมีสวนเกีย่วของกับการกอการราย  
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : ภรรยาของเหยื่อโดยการชวยเหลือจากผูใหญบาน ไดไปแจงความที่ สภอ. บันนังสตา จน
ปจจุบันไมมีขาวคราววามะรูดินอยูที่ไหน 
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กรณีที ่34 

ชื่อ : นายแวอาซิ แวซู  
วันที่เกิดเหตุ : 2 พฤศจิกายน 2550 
 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : บานของเหยื่อเองตามที่อยูที่ระบุไว  
วันที่บนัทกึ : 29  สิงหาคม  2551 
ที่อยูของเหยื่อ : 125/1 ม. 4 ต. บันนังกุแว อ.บันนังสตา จ. ยะลา  
อาย ุ: 28 ป 
ชาติพนัธ : มลาย ู
สรุปการใหถอยคํา :  วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 นายแวอาซิ แวซู ถูกนาํตวัไปจากบานของเขาโดยชายติดอาวธุอางเปนตาํรวจ 
และนับจากนั้นเขาก็ไมไดกลับมาอีกเลย 

นองสาวของแวอาซิ(นางสางมิสบะ แวซู)และนองภรรยา(นายอะซัน เฮงดาดา)อยูที่บานนายแวอาซใินวันที่เกิด
เหตุการณ พวกเขาจําไดวาขณะที่แวอาซิ กําลังทําความสะอาดลานบานอยูไดมีรถปคอัพสีบรอนซขับเขามาจอดหนาแวอาซิ มี
ชาย 4 คนอยูในรถแตมี 2 ที่ลงมาจากรถ พวกเขาแตงกายดวยชุดเครื่องแบบสีเขียวคลายเจาหนาทีท่หาร ผูเห็นเหตกุารณไมได
สังเกตวามีเครื่องหมายใดระบุสังกัดของคนเหลานั้น อยางไรกต็ามพยานสังเกตเห็นปายทะเบยีนรถ กทม. แตมองไมเห็นตวัเลข  

ชายที่อางวาเปนตาํรวจไดเขามาหานายแวอาซิและถามวา “แวอาซิใชไหม”  ซึ่งตอนนั้นนายแวอาซิไดตอบรับวาเปน
ตนเอง คนเหลานั้นจึงบอกใหแวอาซิไปสถานีตาํรวจทันที โดยที่ไมไดระบุวาเชิญตัวไปดวยสาเหตใุด แวอาซิถูกนาํตวัขึ้นรถของ
พวกเขาและขับออกไป พวกเขาไมไดแจงวาจะพาตัวนายแวอาซิไปยังสถานตีํารวจใด ดงันั้นครอบครัวจงึตองรอการกลับของ
เขาอยูที่บาน จนเชาวันตอมาก็ไมมีสันญาณวาแวอาซจิะกลับมา 

ภรรยาของเหยื่อ -นางสาวกามีละ เฮงดาดา กลาววาทั้งครอบครัวไดออกตามหาแวอาซิในที่ตางๆ ทัง้ที่กอง
อํานวยการรักษาความมั่งคงภายใน ที่จ. ยะลา คายอิงคยุทธบริหาร ที่ จ.ปตตานี สถานีตํารวจและคายทหารตางๆ แมจะ
พยายามเพียงใดก็ไมพบตัวของแวอาซิ 

จากคําบอกเลาของนางสาวกามลีะ เฮงดาดาพบวาไมมใีครเห็นรถคันดังกลาวที่นําตวันายแวอาซสิามีของเธอไปเลย   
เหตุการณนี้ก็เกิดขึ้นในระหวางทีผู่กํากับสภอ.บันนังสตา พลตํารวจเอกสมเพียร เอกสมญา ไดปฏิบัติการแผนท่ีชื่อวา 

“ยุทธการพิทักษบันนงัสตา” และไดสั่งการใหมีการจับกมุผูตองสงสัยที่จะมีสวนเกี่ยวของกับขบวนการแบงแยกดินแดนดวย
เชนกัน 
 
การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม :  ครอบครัวของเหยื่อไดแจงความที่สภอ.บันนังสตา กับพลตํารวจตรเีจริญ พุม
นวล เปนผูรับผิดชอบคด ี

ครอบครัวเคยไดรับขาวสารจากโครงการบันนังสตาเพื่อชวยเหลือผูเดือดรอน 
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กรณีที ่35 

 
ชื่อ : นายรอสะมงิ สามะแม  
วันที่เกิดเหตุ  : 10 มีนาคม 2552 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ  : มัสยิดบือแระห อ. รือเสาะ จ. นราธิวาส  
วันที่บนัทกึ : 3 ตุลาคม 2554  (วันท่ีรับรายงานครัง้ที่ 2) 
ที่อยูของเหยื่อ   : 100 ม.1 ต. สามัคคี อ.รือเสาะ จ. นราธวิาส   
อาย ุ: 35 ป  
ชาติพนัธ  : มลาย ู 
สรุปการใหถอยคํา :  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 เวลาประมาณ 20.00 น.นายรอสะมะมงิ  ถูกจับกุมตวัไปจากมัสยดิบือ
เราะห โดยชาย 3 คนแตงกายดวยเครื่องแบบทหารพราน อําพรางหนาดวยหมวกไหมพรม  
 

มีพยานหลายคนเห็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นชั่วครูหลังเสร็จสิ้นการละหมาดตอนค่ํา ชาวบานเลาเหตุการณที่ผูกอเหตุ
เขามาในมัสยิดและถามหาสมาชกิอบต.คนหน่ึงโดยใชภาษาไทย ไมใชภาษายาวี รอสะมิง ตอบวาเปนเขาเองแตเขาสะดวกที่
จะไปพบคนเหลานัน้ในวันพรุงนี ้ ทันใดนั้นรอสะมิงก็ ไดถกูจับกมุตัวและถูกมดัมือรวมไปถึงถูกนาํตัวขึ้นไปยังรถกระบะที่ไมติด
แผนปายทะเบียนท่ีจอดอยู แมเขาจะรองขอความชวยเหลือ แตไมมีผูเห็นเหตุการณคนใดกลาเขาไปชวยเนื่องจากหวาดกลัว
เพราะคนเหลานั้นมีอาวุธครบมือ 

พยานผูเห็นเหตุการณไดไปแจงเรื่องนี้กับภรรยาของรอสะมิง (นางอามานี แตเยาะ)ทันทีท่ีพวกเขารูสึกปลอดภัย เมื่อ
ทราบขาวอมานีโทรศัพทหาสามขีองเธอ เขาตอบเพียงการรองขอความชวยเหลือ หลังจากนั้นเธอไมเคยไดรับโทรศัพทจากสามี
อีกเลย  โชคไมดีที่ระหวางทางไปฐานทหารบานสาวอ หรือเสนทางอื่น ๆ ไมมีใครพบเห็นรถที่มีลักษณะคลายคันท่ีจับตวัรอสะ
มิงไป จนวันท่ี 3 ตุลาคม 2554 ยังไมมีใครทราบวานายรอสะมะมงิอยูที่ไหน 

แมวารอสะมะมงิจะไมเคยมีประวัติ เกี่ยวของกับยาเสพตดิหรือความรุนแรงตางๆที่เกดิขึ้นในอ.รือเสาะ และเปน
สมาชิกอบต.ของ ต.สามัคคี อ.รอืเสาะ นราธวิาส แตเขาเพิ่งทาํงานเปน อบต.ไดไมถงึ1 ปขณะท่ีเขาถกูลักพาตัวไป(ตําแหนง
ของเขาเพิง่เริ่มตนป 2550 และจะสิ้นสุดวาระในป 2554)การไดเปนสมาชิกอบต.ทาํใหเขาตองเขาไปยุงเกี่ยวกับเจาหนาที่
ตํารวจและทหารจากหลายหนวยงาน หลังจากนั้นเขาไดลาออกจากการทํางานใหรัฐบาลและทุมเทใหกับธุรกจิของตัวเอง  

รอสะมะมิงและครอบครัวเคยถูกแจงเตือนจากเจาหนาที่ทหารหลายครัง้ใหระวังในเรื่องความปลอดภัย  เพราะหลาย
คนที่มีทํางานกับเจาหนาที่รัฐเคยถูกทําใหหายไปมากขึ้นในตาํบล  ที่จริงในป 2550 นองสาวของภรรยารอสะมิง เคยถกูยิงไดรับ
บาดเจ็บ และหลังจากนั้นรอสะมิงจงึมักตองไปตอบคําถามที่หนวยเฉพาะกิจ 30 (ฉก.30) เพือ่ชวยเจาหนาทีใ่นการสืบสวน
สอบสวน 

หลังจากที่ไดพดูคุยกับสามีทางโทรศัพท  ภรรยารอสะมิงไดโทรศพัทหาเจาหนาที่ทหารท่ีหนวยเฉพาะกิจที่ 30 เพื่อขอ
ความชวยเหลือใหสกัดรถทีม่ีลักษณะนาสงสยั จากนั้นเธอและชาวบานหายคนไดไปยังหนวยเฉพาะกิจนราธิวาสเพื่อตามหารอ
มิง จนถงึเวลาประมาณตี 2 -3 ของวันตอมา เเตทหารก็ไมสามารถหารถที่ตองสงสัยได 
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ภรรยาของรอสะมงิ ไดไปตามหาเขายังคายทหารหลายๆแหง ดวยความหวงัวาจะพบเขาถูกควบคุมอยูที่ไหนสักแหง 
ทุกแหงปฏิเสธในการควบคมุตัวเหยื่อ(แมแตคายนราธิวาส ราชนครินทร ซึ่งไดสงหนงัสือรองเรียนไปแลวแตก็ไมเปนผล) 
สุดทายเธอไดไปแจงความที่ สภอ.รือเสาะแตจนปจจุบันไมปรากฏความกาวหนาในการติดตามหาตัวเขา   

หลังจากนั้นผูใหญบานท่ีเคยใหการชวยเหลือกับครอบครัวไดถกูยงิเสียชวีิตโดยที่ไมรูวาใครเปนผูกระทําผิด  ทําให
ภรรยาของรอสะมงิยิ่งมีความหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัยของเธอและลูกทั้ง 2 รวมไปถึงคนที่เห็นเหตุการณในมัสยิดดวย 
นอกจากนี้ทหารเองยงัเคยแสดงทาทางคุกคามเมื่อเห็นเธอพูดคุยโทรศัพทอยูหนาบาน ไมกีเ่ดือนกอนที่เธอจะใหสัมภาษณกับ
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ    
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : วันท่ี 11 มีนาคม 2551 ภรรยาของเหยื่อไดไปแจงความที่สภอ. รือเสาะ เธอไดพาหลาน
ซึ่งอยูทีม่ัสยิดในคืนน้ันไปดวย ตํารวจไดบันทึกเรื่องราวที่ผูแจงบอกและไดไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ถึงกระนั้นการขาดซึง่
พยานหลักฐาน ทําใหจนถงึวันท่ี 3 ตุลาคม 2554 ก็ยังไมมคีวามคบืหนาในคดี 
 

ครอบครัวไดรับเงินชวยเหลือ 4,500 บาท ตอเดือนเปนเวลา1 ป ซึง่เปนเงินท่ีไดรับมาจากทหารคายสิรินธร จ. ยะลา 
 

กรณีที ่36 

 
ชื่อ : นายอับดุลเลาะห  อาบูคาร ี
วันที่เกิดเหตกุารณ : 11 ธันวาคม 2552 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : บานบือจาง ต.บอ-งอ อ.ระแงะ จ. นราธิวาส  
วันที่บนัทกึ : บทสัมภาษณจาํนวนมากไดสัมภาษณไวกอนทีน่ายอับดุลเลาะหจะถูกฆาตกรรมภรรยาของเหยื่อเมื่อมถิุนายน 
2554  
ที่อยูของเหยื่อ : บานบือจาง  ต. บอ-งอ  อ.ระแงะ จ. นราธิวาส  
อาย ุ: 25 (โดยประมาณ) 
ชาติพนัธ : มลายู 
สรุปการใหถอยคํา : นายอับดลุเลาะห  อาบูคารี  เปน 1 ใน 5 คน25  ซึ่งถูกจับในกรณเีหตุการณการปลนปนท่ีคายปเหล็ง จ. 
นราธิวาส เมื่อ 4 มกราคม 2547  พวกเขาถูกซอมทรมาน(ถูกทาํรายและปสสาวะรดหนาและปากดวย) ขณะที่ถูกควบคมุตวักับ
ตํารวจ ทนายความของพวกเขา(ซึ่งไดถกูบังคับใหสูญหายไปเมื่อวันท่ี12 มีนาคม 2547) ไดวิพากษวจิารยการซอมทรมานของ
เจาหนาที่ตาํรวจและรองเรียนการกระทําของเจาหนาที่ตอหนวยงานตางๆ 
 แมศาลจะมีคาํส่ังไมฟองผูตองหาคดีปลนปน แตคดกีารซอมทรมานอยูในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ซึ่งกรมสอบสวนคดีพเิศษไดใหการคุมครองพยานแกอับดุลเลาะหและพวกอีกสองคน26  

                                                           

25 นายมะกาตา หะรง , นายสุกร ีมะมงิ , นายซูดือรามัน มาและ , นายมะนาเซ มามะ และนายอับดุลเลาะห  อาบูคอรี   
26 นายมานาเซ มามะ และนายสุดือรามัน มาและ  
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 เจาหนาที่ DSI ไดสงผลจากการสืบสวนตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ปปช.)
เปนผลใหมีเจาหนาที่ตํารวจมากกวา 10 คนตองถกูสอบสวน โดยมีพันเอกปยะวัฒน กิ่งเกตุ ผูอํานวยการคดีคดีพเิศษ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
 ภายใตโครงการคุมครองพยานอบัดุลเลาะหไดยายมาอยูทีก่รุงเทพมหานคร ทาํใหเขาตองอยูหางจากครอบครัวที่
นราธิวาส และเปนเวลากวา 5 ปที่เขาอยูภายใตโครงการน้ี จากนัน้เขาไดตดัสินใจกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่หมูบานบือแจง ชวง
วันขึ้นปใหมของชาวมุสลิม เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจกิายน 2552   
 วันท่ี 11 ธันวาคม 2552 เวลาประมาณ 20.00 น. อับดุลเลาะห ไดขับรถจักรยานยนต ของเขาออกไปจากบานเพื่อไป
หาเพื่อนๆที่รานนํ้าชาละแวกนั้น  ภรรยาของเขา- นางเจะรอฮานงิ ยูโซะ กลาววาเปนเรื่องปกติที่สามีของเธอจะออกจากบานใน
ตอนเย็นเพื่อไปละหมาด และโดยปกติแลวเขาจะกลับบานมาเวลาประมาณ 22.00 น.แตในครั้งนี้เธอรอสามีทั้งคืน แตเขาก็
ไมไดกลับมา27   
 คืนนั้น ภรรยาของอับดุลเลาะห ไดยินเสียงเหมือนจักรยานยนตของสามี เธอยังบอกวาเธอไดยินเสียงเหมือนแตร
รถจักรยานยนตของสามีดังหนาบานประมาณ 3 ครัง้ และเธอยังไดยินเสียงปน1 นัดหนาบานของเธอดวย เมื่อเธอมาดูทาง
หนาตางก็พบวาไมมอีะไรเกิดขึ้น เธอและลูกๆจงึเขานอน 

เชาวันที ่ 12 ธันวาคม 2552 เจะรอฮานี ไดแจงเรื่องที่เกดิขึน้เมื่อคืนกับผูใหญบาน ซึ่งผูใหญบานใหเธอมาดูวา
จักรยานยนต(ฮอนดา เวฟ สีบรอนซ) คันหน่ึงที่พบเปนของสามขีองเธอหรือไม ซึง่รถคันนี้ถกูพบโดยทหารบริเวณหนาหมูบาน
ตันหยงลิมอ หางจากบานของเธอประมาณ 20 กิโลเมตร  ครอบครัวของนายอับดุลเลาะห ไดรบัรถคืน 2 สัปดาหหลังจากที่
เจาหนาที่ตาํรวจไดตรวจสอบเกบ็หลักฐานทางนิตวิิทยาศาสตรแลว  
 แมของเหยื่อ(นางมัสตะ เจะอูมา)เชื่อวาเหตุผลที่ทําใหลูกชายของเธอตองหายตัวไป นาจะเกีย่วของกับการท่ีเขาเปน
พยานใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ 28 นอกจากนี้หมูบานท่ีเขาอยูเปน “พื้นที่สีแดง” จึงมีความเปนไปไดวาเขาจะถูกลักพาตวัโดยผู
กอความไมสงบ  ภรรยาของเหยือ่ - เจะรอฮานี ถูกยงิเสียชีวิตในเวลาตอมาที่บรเิวณใกลบานของเธอ (หมูบานบือแจง ต. บอ-
งอ อ.ระแงะ จ.นราธวิาส) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลาประมาณ 16.45 น. 
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ : นางเจะรอฮานี ไดแจงความกรณีการสูญหายของสามีของเธอที่ สภอ. ระแงะ และไดแจง
ตอพันเอกปยะวัฒน กิง่เกตุ ผูอํานวยการสํานักคดีอาญาพิเศษ เมือ่วันท่ี 12 ธันวาคม 2550 หลังจากที่พบรถจกัรยานยนตของ
สามี  วันท่ี 18 ธันวาคม 2552 พันตํารวจโท ชวาล วงเกตุ จากสภอ.ระแงะ พรอมกับเจาหนาทีจ่ากกรมสอบสวนคดีพเิศษ และ
ตัวแทนจาก อ. ระแงะและเจาหนาที่ทหารไดเขามาสอบถามเรื่องการหายตัวไปของนายอับดุลเละห จากนางเจะรอฮานี  

                                                           

27 สํานักขาวอิสรา ไดสัมภาษณ นางเจะรอฮานี ยูโซะ เมื่อวันท่ี   28 ธันวาคม 2552 เขาถึงไดจาก : www.isaranews.org  
28  ขอมูลจาก นางอังคณา นีละไพจิตร อางอิงจากขอมูลซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะทํางานรวบรวมขอมูลและติดตามผูสูญหายจากเหตุการณความไมสงบในพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตสํานักนายกรัฐมนตร ี
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 จนปจจุบัน ตาํรวจทองที่ยงัไมไดทําสํานวนคดีนี้สงศาล สวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ก็ไมไดรับคดีนี้เปนคดีพิเศษ
แมวา DSI จะไดรวมมือกับตํารวจทองที่ในการสืบสวนกรณีน้ี แตจนปจจุบันกย็ังไมมีความกาวหนา และไมมีเจาหนาที่ของรัฐที่
ตองแสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณทีเ่กิดขึ้น 
 

กรณีที ่37 

ชื่อ : นายดอรอแม เจะและ  
วันที่เกิดเหตกุารณ : 17 มีนาคม 2553 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ต. จะบังติกอร อ.เมอืง จ. ปตตานี  
วันที่บนัทกึ : 26 กันยายน 2554  
ที่อยูของเหยื่อ  : 34 ม.3  อ.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปตตานี   
อาย ุ: 46 (โดยประมาณ)  
ชาติพนัธ : มลายู  
สรุปการใหถอยคํา :  นายดอรอแม เจะและ พนักงานเข็นผักในตลาดและเปนพอของลูก 6 คน หายตัวไปในระหวางที่มา
ทํางานเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2553 โดยในวันน้ันเขาออกจากบานเวลาประมาณตี 5 โดยรถจักรยานยนตเขาเอง และสุดทายก็
หายตวัพรอมรถจนถึงปจจุบัน  

ดวยความกงัวลวานายดอรอแม ยังไมกลับบาน ภรรยาของเขา(นางพาติมะ มาโมะ) ไดใหลูกชายคนโตของเธอ
ออกไปตามหาพอท่ีตลาด เพื่อนของดอรอแม ไดบอกกับลูกของเขาวาวันน้ีไมไดเห็นพอของเขามาทํางาน ครอบครวัของดอรอ
แม จึงไดเดินทางไปยงัสภอ. เมืองปตตานี เพื่อแจงความเรื่องคนหาย แตทางเจาหนาที่ตาํรวจไดปฏิเสธที่จะรับแจงความเพราะ
ยังไมครบเวลา 24 ชัว่โมง   ดงันั้นทางครอบครวัจงึพยายามออกคนหาเองโดยไปยงัคายองิคยุทธบริหาร ซึ่งอยูใน จ. ปตตาน ี
แตไมพบมีชื่อของเขา 

นายดอรอแมไมเคยมีความเกี่ยวของกับผูกอความกไมสงบ อีกทัง้ยังไมเคยถกูจับกมุมากอนแตอยางใด  แตเขาเคยมี
ชื่ออยูในบัญชีดาํซึง่เปนผลทําใหครอบครัวของเขาก็ไมแนใจวาการหายตวัไปน้ัน เกี่ยวของกับเรื่องนี้หรือไม  ในป 2552 
เจาหนาที่ทหารไดมาหาเขาที่และไดเขามาคนทรัพยสินในบาน  ซึ่งทางภรรยาของนายดอรอแมจําไดวาเจาหนาที่เหลานั้นมา
จากดานตรงปูยุต  ซึง่ไมไกลจากบานของพวกเขา เธอยังกลาวอกีวาหลังจากที่มีการมาคนบานในครั้งนั้นแลว ทหารไดเขามา
คนบานของเธออีกในทุกครัง้ที่มเีหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นในบริเวณที่บานของเธออยู เหมือนเจาหนาที่สงสัยวานายดอรอ
แมเปนผูกอเหต ุ

ไมเปนเรื่องปกติที่บุคคลจะถูกนาํตัวไปโดยเจาหนาที่ทหาร แตโดยสวนมากแลวครอบครัวจะทราบวาพวกเขาจะถูก
ปลอยตัวกลับมาภายในไมกี่สัปดาห อยางที่ภรรยาของเหยื่อไดเคยคุยกับชายอีกคนในหมูบานลดา ซึ่งเปนหมูบานท่ีนายดอรอ
แมอาศยัอยู พบวามีคนหนึ่งถูกนําตัวไปท่ีคายสวนสมเดจ็เปนเวลา 1 เดือน และไดถูกปลอยตัวกลับออกมา  แตสําหรับกรณี
นายดอรอแม หลายเดือนผานไปแลว แตเขายงัคงสูญหาย 
  
การดําเนินการอยางเปนทางการ :  ครอบครัวของเหยื่อไดแจงความไวเมื่อ 18 มีนาคม 2553 
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กรณีที ่38 

 

ชื่อ: นายอิบรอเฮง กาโฮง และนายดุลหามิ มะแร  
วันเกิดเหตุการณ : 30 เมษายน 2554 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : คายของตํารวจตระเวนชายแดน คายนเรศวร ระหวาง ม.1 และม. 2 ต.บางลาง 
 อ. บันนังสตา จ. ยะลา 
วันที่บนัทกึ : 15 มิถุนายน 2554  
ที่อยูของเหยื่อ : ม.2 บานสันติ ต. บางลาง อ.บันนังสตา จ. ยะลา   
อาย ุ: 25 แล 23 ป ตามลําดับ  
ชาติพนัธ :   มลาย ู
สรุปการใหถอยคํา : นายอิบรอเฮง กาโอง ประกอบอาชีพทําสวนยาง ขณะที่หายตัวไปน้ันเขาเพิ่งแตงงานกับภรรยาไดเพยีง 
7-8 เดือน ในวันเกิดเหตุนายอิบรอเฮง พยายามจะไปตามหาเรือที่ถูกยึดไป โดยตาํรวจตระเวนชายแดนของคายนเรศวร ในวัน
นั้นเขาไดชวนเพื่อนคือ นายดุลหามิ มะแรไปดวย ซึง่สุดทายทั้งสองคนก็หายตวัไปเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2554   

เรือของอิบรอเฮงถูกยดึเอาไปโดยตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งชาวบานจะรูจกักันวาเปน “คายของตาํรวจพลรม” โดยใน
วันท่ี  27 เมษายน 2554 อิบรอเฮงและภรรยา –นูรอามานี อมูาไมอยูบานจึงไมทราบวาเพราะเหตุใดเจาหนาที่จงึยดึเรือของเขา
ไป(นองสาวของนางนูรอามานี จึงเปนคนเดยีวที่รูเห็นเหตุการณตอนที่เจาหนาที่มายดึเรือ ; นางนูรอามานี ภรรยานายอิบรอ
เฮง) ในวันที่ 30 เมษายน อิบรอฮิมตองการไปเจรจากับเจาหนาที่เพื่อนําเรือกลับมาโดยเขาขอใหผูใหญบานชวยในการเจรจา
(อยางไรก็ตามในวันเกิดเหตุเหยือ่ไดคลาดนัดกับผูใหญบานกอนที่เขาจะหายตัวไป) 
 อิบรอเฮงไมเคยรองเรียนเรื่องใดๆกับเจาหนาที่มากอน และเขายงัไมเคยมีการทะเลาเบาะแวงกับใครดวย เขามักจะ
ติดติดตอกับเจาหนาที่กต็อเมื่อเจาหนาที่เขามายงัหมูบานเพื่อแจกจายยาและเวชภัณฑตางๆ ซึง่เปนของพระราชทาน ผูให
ขอมูลเลาวาเจาหนาที่จะขอดูบัตรกอนท่ีจะแจกจายสิ่งของใหแกประชาชน    

เมื่อนายอิบรอเฮงไมกลับบาน พอของเขา (นายฮามะ กาโฮง) จึงเปนคนแรกที่ไปตามหาที่คายนเรศวร  ซึ่งทาง
เจาหนาที่(ไมทราบระดับตาํแหนง) ไดแจงวา ไมมีคนทีม่ีลักษณะดังกลาวมาที่คาย พอของนายอบิรอเฮง จงึขอที่จะเขาดูไปใน
คาย แตเจาหนาที่ไมอนุญาตใหเขาไป ดังนั้นนายฮามะจึงไดใหเบอรติดตอของตนเอง รวมทัง้รูปของนายอิบรอฮิมเอาไวแทน  
ซึ่งจนถึงปจจุบันยงัไมมใีครติดตอกลับมาเพื่อแจงขาวของลูกชายแตอยางใด 

พี่ชายของนายอิบรอเฮง(นายฮาสมิง  กาโฮง) และเพื่อนๆของเขาไดไปแจงกับครอบครวัของนายดุลหามิที่อ. ธารโต 
เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2554 วานายดุลหามิ ไดหายตัวไปพรอมกบันายอิบรอเฮงพรอมทัง้เลาเรื่องราวทั้งหมดแกครอบครัวของ
นายดุลหามิดวย 

ครอบครัวของเหยื่อตางเชื่อวาเหตุผลที่ทําใหท้ังสองคนหายไปนั้น ตองเกีย่วของกับตาํรวจพลรมที่คายนเรศวร และ
พวกเขาตองพูดเท็จเพื่อปกปดความผิดที่ไดนําตัวเหยื่อทั้งสองคนไป เนื่องจากในตอนนั้นมีพยานเห็นชัดเจนวาในวันท่ี 30 
เมษายน มีคนเห็นทั้งสองคนครัง้สุดทายบรเิวณคายดังกลาว โดยพยานกค็ือคนจับนก ซึ่งขณะนั้นไดเดินมาถึงยังบริเวณหนา
คายในเวลาประมาณ 17.30 น. และไดเห็นวาเหยื่อทัง้สองคนขับรถจักรยานยนตเขาไปยงัคาย ซึง่ตั้งอยูระหวาง ม. 1 และ ม. 2 
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บานบางลาง (รถจักรยานยนตนัน้เปนของนายดุลหามิ ยี่หอ ฮอนดาเวฟ สีบรอนซ – รถคันดงักลาวหายไปพรอมกับทั้งสองคน )
โชครายที่ผูเห็นเหตุการณปฏิเสธที่จะเปนพยานเนื่องจากหวาดกลัวในความไมปลอดภัย  เขาไดมาพบกับครอบครัวของเหยื่อ
เพียงสองครั้งเทานั้น เพื่อเลาถงึส่ิงที่เขาไดพบเห็น และตอมาจงึปฏิเสธจะเปนพยาน ซึ่งทางครอบครัวของเหยื่อเองกเ็ขาใจวา
เปนเรื่องธรรมดาทีช่าวบานจะไมอยากจะมาเกีย่วของในเรื่องเชนนี้  

ขอมูลจากผูเห็นเหตกุารณสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากสมาชิกในครอบครัวของเหยื่อทีเ่ลาวา ในครั้งแรกภรรยา
ของอิบรอเฮงไดยินเสียงคนทะเลากันเรื่องเรือในวันที่ 30 เมษายน 2554 จากนั้นพ่ีชายของนายอิบรอเฮงกลาววา เห็นนายอิบรอ
เฮงในเวลาประมาณ 16.00 น.  ซึ่งตอนนั้นนายอิบรอเฮงบอกเขาวาจะไปเอาเรือกลับมา หลังจากนั้นเวลาประมาณ 19.00 น. 
พี่ชายอกีคนของนายอิบรอเฮง (นายมะกอเส็ง กาโฮง ) ไดโทรศัพทหาภรรยาของนายอิบรอเฮงเพื่อถามวาอิบรอเฮงกลับถึงบาน
แลวหรือยัง ภรรยาของนายอิบรอฮิมแจงวาสามขีองเธอยงัไมกลับมา นายมะกอเส็ง จึงพยายามโทรหานายอิบรอเฮง และนาย
ดุลหามิ ดวยหลายครั้ง จนเสียงเรียกโทรศัพทตัดไปเปนเสยีงใหฝากขอความ หลังจากนั้นโทรศัพทก็ถูกปด 
  
การดําเนินการอยางเปนทางการ :  นายมะกอเส็ง พี่ชายของเหยื่อไดเขาไปแจงเรื่องนีก้ับศูนยทนายความมุสลิม และทาง
ศูนยทนายความไดสงเรื่องตอไปยังมูลนิธิผสานวฒันธรรม ทําใหมูลนิธิผสานวัฒนธรรมแนะนาํใหญาติๆไปแจงความเอาไว
กอนที่ สภอ. บันนังสตา นอกจากนี้ญาตยิังไดไปแจงเรื่องเอาไวทีศู่นยดาํรงธรรมอีกดวย (หนวยงานใน ศอบต.) ในอ.เมือง จ. 
ยะลา จากนั้นญาติๆไดสงหนังสือรองเรียนไปยังศูนยปฏิบัติการตํารวจจงัหวัดชายแดนภาคใต (ศปก.จชต) เพื่อใหมีการ
สอบสวนในกรณีนี้ ทาง ศปก จชต.แจงวาอาจจะตองใชเวลาประมาณ 3 เดือนในการสืบสวนเรือ่งนี้ จากนั้นอีก 7 วันหลังเกิด
เหตุการณ ศปก จชต.ไดสงเจาหนาที่จากตาํรวจภูธร ภาค 9 ไปสัมภาษณครอบครวัของเหยื่อ และหลังจากนั้นก็ไมมคีวาม
คืบหนาเกี่ยวกับการสูญหายของทั้งสองจากทางเจาหนาที่อีกเลย และกรณีของนายอิบรอเฮงและนายดุลหามิ ไดถูกสงตอให
เปนความรับผิดชอบของสภอ. บันนังสตา   

นอกจากนี้ครอบครวัของนายดุลหามิไดเขาไปพบรอยตาํรวจเอกเจษฎา ชุมพล ตาํรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันท่ี 2 
พฤษภาคม 2554 ซึ่งเขาไดปฏิเสธวาไมไดทราบเรื่องการหายตัวไปของเรือและยงัแนะใหครอบครัวของเหยื่อไปแจงความที่
สภอ. ธารโตแทน  

แมดูเหมือนวาเจาหนาทีจ่ะมคีวามพยายามในการสืบสวนติดตามการกรณีนี้ โดยการตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
สืบสวน แตก็ยังไมมีสัญญาณของความคืบหนาใดๆ ญาติของผูสูญหายคิดวาทางเจาหนาที่ของรฐัไมไดใหความสําคัญในการ
ติดตามผูสูญหายอยางจริงจัง จนถึงปจจุบันก็ยงัไมมีความกาวหนาใด ๆ ในการคนหาศพหรือความจริงในส่ิงที่เกิดขึ้น  ทาง
ศอบต.ไดอนุมัติที่จะจายคาเยียวยาใหกับครอบครวัของเหยื่อในรูปแบบของการชวยชาํระหนี้สินท่ีนายอิบรอเฮงมีอยู แตก็ยงั
ไมไดมีการดาํเนินการ  

กรณีของนายอิบรอเฮง และนายดุลหามิ ไดถูกสงไปยงั คณะทํางานดานการบังคับสูญหายโดยไมสมัครใจของ
องคการสหประชาชาติ ( United Nation Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances) โดยมูลนิธิ
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพ เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2554  
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กรุงเทพมหานคร  
 

กรณีที ่39 
 

ชื่อ : นายทนง โพธิ์อาน  
วันที่เกิดเหตุ : 19 มิถุนายน  2534  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : 415/1 ถ.ราชพัฒนา, บางปะกอก กรุงเทพ 10140  
อาย ุ: 55 ป 
ชาติพนัธุ : ไทย 
สรุปเหตกุารณ : ชวงเกดิเหตุการณนายทนง โพธิ์อาน เปนสมาชิกวุฒิสภาและยงัเปนประธานกรรมการสหภาพแรงแหง
ประเทศไทย  และยังเปนรองประธานสภาสหภาพการคาเสรเีอเชียแปซิฟกสํานักงานภูมิภาคอีกดวย นายทนงเปนแกนนําใน
การรณรงคตอตานรัฐบาลทหารในขณะน้ันในการยุบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ29  กอนจะหายตวัไป ทนงเคยไดรับโทรศัพท
ขมขูหลายครั้ง เขายังไดเคยบอกกับเพื่อนรวมงานของเขาวามคีนติดตามเขาอยู และยังไดรับคําส่ังจากรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยไมใหเขาเขารวมการประชุมประจําปขององคการแรงงานระหวางประเทศที่ เจนีวาดวย ครั้งสุดทายทีเ่พื่อน
รวมงานของทนงไดเห็นเขาคือเมือ่วันที่ 19 มิถุนายน 2534 ขณะที่ทนงกําลังออกจากที่ทาํงาน และในเชาวันตอมา รถของเขา
ถูกพบจอดอยูที่หนาสํานกังานในลักษณะแปลกออกไปและยงัพบรอยเทาลักษณะคลายรองเทาทหารอยูตรงเบาะดานหลังดวย 
ไมมีผูใดพบทนงนับแตนั้น ทั้งรัฐบาลและทหารไดออกมาปฏิเสธวาไมมีสวนเกี่ยวของกับการหายไปของเขา 
 
การดําเนินการอยางเปนทางการ :  ในป 2536 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของรฐัสภาไดทบทวนหนังสือคํารองเกี่ยวกับ
กรณีการหายตวัไปของนายทนงจากทางนกัวิชาการและตาํรวจ ไดขอสรุปวาสาเหตุการหายตัวไปของทนงนาจะเปนเพราะ
ความขัดแยงของกับรัฐบาลทหารในชวงเวลาดังกลาว   แตเนือ่งดวยขอมูลที่มีไมมากจึงปฏิเสธที่จะนําขอสรุปน้ีเผยแพรตอ
สาธารณะ นอกจากนี้คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดกิารสังคม ของรัฐสภาก็ไดทาํการสืบสวนเชนกันแตก็ไมไดมกีาร
เผยแพรผลของการสืบสวนเตอยางใด  ในเดือน มิถุนายน 2543 เริ่มมกีารเรียกรองใหมกีารเผยแพรรายงานสองฉบับดังกลาว
ภายใตพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสาร แตไดรับการปฏิเสธดวยเหตุผลที่วาการเผยแพรขอมูลจะสงผลตอบุคคลหลายคน และใน
เดือนตุลาคม  2544 รัฐบาลของ พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร ไดมีคาํส่ังใหมีการตั้ง คณะกรรมการอสิระเพื่อสืบสวนหาผูสูญหาย
โดยเฉพาะ และยังมีการอนุมัตจิายเงินใหกับเหยื่อในเหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 รวมไปถึงใหมกีารสืบสวนสอบสวนกรณีการ
สูญหายของนายทนง โพธิ์อานดวย   
 

กรณีที่ 40 
 

ชื่อ : นายสมชาย นีละไพจิตร 
วันที่เกิดเหตุ : 12 มีนาคม 2547 

                                                           

29 บางกอกโพสต , Thanong Mystery, 21 November 2001. 

DPU



สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : เยื้องสถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก 
ที่อยู : 73/5 ซอยอิสรภาพ 11 ถนนอิสรภาพ  ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
อาย ุ: 55 ป 
ชาติพนัธ  : ไทยมุสลิม 
 
สรุปการใหถอยคํา : นายสมชายถือเปนนักสิทธิมนษุยชนที่โดดเดนและเปนที่รูจักจากการท่ีทํางานเกี่ยวของกับคดีทางดาน
การเมืองที่มคีวามขดัแยง รวมไปถึงเขายงัเปนทนายใหกับกลุมคนท่ีถูกตองสงสัยวาอยูในขบวนการกอการราย นอกจากนี้เขา
ยังเปนประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม  และเปนรองประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความแหงประเทศ
ไทยดวย นายสมชายยังมีบทบาทสําคัญในการลารายชื่อเพื่อใหมกีารยกลกิพระราชบัญญตัิกฎอัยการศึกในภาคใตของประเทศ
ไทย และใหปลอยตัวนักโทษทีต่องคดีปลนปนเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2547 ซึ่งดวยเหตุนี้เองที่อาจจะนําไปสูการหายตัวไปของเขา  
นายสมชายยังเปนตัวแทนของเหยื่อที่ถูกกลาวหาวามีความเกี่ยวของกับการปลนปนในครั้งนั้นดวย โดยเหยื่อกลุมนี้ไดถกูซอม
ทรมานเพื่อใหรับสารภาพ โดยนายสมชายไดเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญนี้สูสาธารณะเกี่ยวกับการทรมานผูตองหาของเจาหนาที่
ตํารวจในการอภิปรายของเขาเมือ่วันที่ 27 กุมภาพันธุ 2547 
เขาไดรองขอตอศาลในการปลอยตัวผูตองหาทั้ง 5 แตไดรับการปฏิเสธ เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2547 หน่ึงวันกอนที่เขาจะหายตวั
ไป เขาไดรองเรยีนเรื่องการซอมทรมานผูตองหาไปยังหนวยงานตางๆทีเ่กีย่วของ เชนกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานกังานอยัการสูงสุด และคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ รวมไปถึงนายกรฐัมนตรี และ
วุฒิสภาดวย   

ในวันที่ 12 มีนาคม 2547  สมชายไดไปรอพบนายกิจจา อาลีอิสเฮาะ ที่หองรับรองของโรงแรมชาลีนา  ถนน
รามคาํแหง แตสุดทายนายกิจจาไมไดมาตามนัด ซึ่งขณะนั้นเปนเวลาประมาณ 20.15 น.นายสมชายไดออกมาจากโรงแรมโดย
รถสวนตัว เวลาประมาณ 20.30 น. มีผูพบเห็นวามีรถคันหน่ึงไดขับชนทายเพื่อใหรถของนายสมชายหยดุ จากนั้นชาย 4-5 คน 
จากรถคันดงักลาวไดพยายามบังคับใหนายสมชายขึ้นรถแลวรถคนัดังกลาวก็ขับออกไป นับจากนัน้ก็ไมมีใครพบเห็นเขาอีกเลย 
ในขณะขาราชการระดับสูงหลายคน รวมถงึอดีตนายกรฐัมนตรี อยัการสูงสุดและ กรมสอบสวนคดพีิเศษ ไดประกาศวาพวกเขา
มีหลักฐานวานายสมชาย ไดเสียชีวติแลว อยางไรก็ตาม กลับไมมีการนําศพมาแสดงหรือไมมีแมแตใหความยตุิธรรมกับการ
เสียชีวติของเขา30 
 
การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม : ศาลชั้นตนพิพากษาวา หน่ึงในหาของตาํรวจทีถู่กกลาวหาเปนผูกระทําผิดใน
ขอหาละเมดิเสรีภาพ และกักขงัหนวงเหน่ียว ซึง่ครอบครวัไดยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ  

วันท่ี 11 มีนาคม 2554 ศาลอุทธรณวินิจฉัยวาภรรยาของสมชาย อังคณา ลูกสาวและลูกชาย ไมไดรับอนุญาตใหเปน
โจทกรวมในคดี เนื่องจากตามกฎหมายเเลวพวกเขาไมสามารถพิสูจนถึง  “การบาดเจ็บหรือเสียชวีิต(ของสมชาย)ได”   

                                                           

30  สรุปความจาก รายงานของ คณะกรรมการนิติศาสตรสากล  “Somchai Neelapaichit – Report on Trial & 

Investigation”, มีนาค 2552.  
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ในคดกีารสูญหายของสมชาย การฟองคดีความผิดอาญากรณีนี้เปนไปตามเงื่อนไขของ มาตราที ่ 5 และมาตรา 28 แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา   

ศาลอุทธรณพิจารณาเห็นวาสําหรับจําเลยที่ 2 (พ.ต.ท.สินชัย นิ่มปุญญกําพงษ)จําเลยที่ 3(จ.ส.ต.ชัยเวง พาดวง)และ
จําเลยที่ 4 (ส.ต.อ.รันดร สิทธิเขต) ไมมีหลักฐานไมเพียงพอท่ีจะบอกวาพวกเขามีความเกีย่วของกับเหตุการณ  เพราะพยานไม
สามารถจดจําและระบุใบหนาของพวกเขาได  พรอมทัง้ไมไดระบุตวัผูกระทําในขณะท่ีศาลไดเบิกตัวมาเพื่อทําการชี้ตวั  

สําหรับจําเลย ที่ 5 (พันตาํรวจโทชัชชยั เล่ียมสงวน) ปจจุบันเปล่ียนชื่อเปน (พันตํารวจโทนพวฒุิ เล่ียมสงวน)เขาไมได
อยูในสถานท่ีเกดิเหตุ ถึงแมวาจะมีการบันทึกการส่ือสารระหวางเขากับจาํเลยอื่นๆก็ตามขณะเกดิเหตุการณ อยางไรกต็าม
บันทึกการฟองคดใีนคดีนี้อยัการไดยื่นเอกสารทีเ่ปนเพียงสําเนามใิชเอกสารตนฉบับ และอัยการที่ยื่นพยานหลักฐานตอศาลก็
มิไดนําผูจัดทาํเอกสารมารับรองความถูกตองดวยเชนกัน สําหรับจําเลยที่ 1 พ.ต.ต.เงิน ทองสุก ศาลอุทธรณพิพากษาวา
ประจักษพยานท้ัง 4 คนที่มาเบกิความในศาลไมไดชีต้ัวเขาอยางเปดเผยในศาลถงึคนที่มีลักษณะตรงกับคนที่รับผิดชอบตอการ
สูญหายของสมชาย 

ศาลไมสามารถยอมรับเอกสารอืน่ๆซึ่งเปนสําเนาที่รับรองความถกูตองที่อยัการนําสงได ศาลวนิิจฉัยวาแมเอกสาร
เหลานั้นจะไดรับการรับรองความถูกตองจากเอกสารตนฉบับโดยทนายความหรือบริษัทเอกชน อยางไรก็ดีทนายความมิไดเปน
ผูทําสําเนาเอกสารเหลานั้นดวยตัวของเขาเอง ดงันั้นทนายความจึงไมเห็นเอกสารตนฉบับเนื่องจากเขามิไดเปนผูทําสาํเนาและ
อัยการกม็ิไดนําตัวผูทําสาํเนาเอกสารมาเบิกความตอหนาศาล 

ศาลอุทธรณจงึพิพากษายกฟองจําเลยซึ่งเปนตาํรวจทัง้ 5 คน 

 

ภาคผนวกท่ีสอง : สรุปการเสียชีวิตของนักอนุรักษสิ่งแวดลอมของไทยระหวางป พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2547 จาก

รายงานของคณะทํางานนักปกปองสิทธิมนุษยชน 31 
 

จุรินทร ราชพล เสียชีวิตเมื่ออายุ  55 ป ชาวบานบางแป ตําบลปาคลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต   มีอาชีพรับจางกรีดยาง และมีอาชีพ

เสริมทําการประมง  ในอาวปาคลอก   นอกจากนี้เขายังเปนแกนนํากลุมอนุรักษบานปาคลอก  อุปนสัิยเปนคนใจดีมคีวาม

เอื้อเฟอเผือ่แผตอทุกคน  ชอบชวยเหลือผูอืน่อยูเสมอ โดยไมหวังผลตอบแทน เขาอยูกินกับภรรยาช่ือ นางลัดดา และมีบุตรชาย 1 

ช่ือนายสุทิน และมีบุตรสาวอีกสองคน ช่ือ น.ส. พิมพา และ น.ส. พิมพร   

 

นรินทร โพธ์ิแดง  เสียชีวิตเมื่ออายุ 67 ป เขาอาศัยอยูในบานคลองหิน  ตําบล หวยทบัมอญ อ. เขาชะเมา จ. ระยอง  นรินทร 

ประกอบอาชีพเปนทําสวน  นอกจากนี้ยังเปนประธานกลุมคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเขาชะอางกลาง

ทุง    เขาเปนคนทีข่ยันขันแขง็ มีความรับผิดชอบและเสียสละตอสวนรวม   นรินทรมีภรรยาช่ือ นางสายบัวและมีบุตรดวยกัน 4 

คน  

 

                                                           
31  เรื่องราวชีวิตของนักตอสูเหลานี้เดิมอยูในบทความชื่อ “ประดับไวในโลกา” จากนิตยสาร ฟาเดียวกัน ปที่ 2 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2547), หนา42-87 
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พิทักษ โตนวุธ เสียชีวิตเมื่ออายุ  30 ป  เขาอาศัยอยูบานเลขที่ 179 ม. 1 บานชมภู  ต. ชมภู อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก ขณะนั้น

เขากําลังศึกษาเนตบิัณฑิต  และยังเปน ที่ปรึกษาใหกบักลุมเครือขายอนุรักษลุมน้ําชมภูดวย   เขาอยูกับภรรยาช่ือยุภาภรณ และมี

บุตรสาวดวยกัน 1 คน ช่ือหงสพชิฌาซ่ึงขณะนั้นลูกสาวมีอายุเพียง 3 ปครึ่งเทานัน้  

 

ฉวีวรรณ ปกสูงเนินเสียชีวิตเมื่ออายุ 35 ป เธออาศัยอยูบานเลขที่ 155 หมู 5 ต. นากลาง อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา   เธอเปน

เจาหนาที่อบต. นากลาง รณรงคตอตานการทุจริตในโครงการกอสรางในอบต.   เธอเปนมีนิสัยทีค่นตรงไปตรงมา และยังมีความ

กลาหาญ รักความถูกตองยุติธรรม และยังตอสูเพื่อความเปนธรรมดวย  เธอมีบุตรสองคนอายุ 7 และ 9 ขวบ  

 

สุวัฒน วงศปยะสถิตย  เสียชีวิตเมื่ออายุ 45 ป เขาอาศัยอยูบานเลขที ่42/ 718-9 2ก./1 หมูบานจามจุรี ถ. กิ่งแกว ต.ราชาเทวะ อ. 

บางพลี จ. สมุทรปราการ   เขาเปนแกนนําในการคดัคานบอขยะราชาเทวะ อ. บางพลี  เขาอาศัยอยูกับภรรยา นางธีระนุช และลูก

ชายอีก 2 คน  

 

สมพร ชนะพล เสียชีวิตเมื่ออายุ 41 ป เขาอาศัยอยูบานเลขที่ 69/ 5 ม. 2 ต. คลองสระ อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรธานี  เขาเปน

ประธานกลุมอนุรักษคลองกะแดะ  สมพรมีนิสัยตรงไปตรงมา และเปนที่เคารพของชาวบานคลองกะแดะ  เขายังมีนิสัยชอบอาน

หนังสือและชอบศึกษาหาความรู   เขาอาศัยกับภรรยาช่ือ  นางวิลาวรรณ และมีบุตรสาวดวยกัน 2 คน ช่ือด.ญ. ทานตะวัน อายุ 14 

ป และด.ญ.ทันทิมา อายุ 11 ป    

 

แกว ปนปนมา  เสียชีวิตเมื่ออายุ 59 ป เขาอาศัยอยูที่บานดอยนอย ต. ดอยลอ ใน จ. เชียงใหม  เขาเปนแกนนําชาวบานในกรณี

ของปญหาทีด่ิน (สกน.) ทีเ่ขาไปใชประโยชนในที่ดนิรกรางวางเปลา บานดอยนอย ต.ดอยลอ   เขามีอาศัยอยูกับลูกชาย 2 คน ช่ือ 

นเรศ (ตาบอดจากตอหนิ) อายุ 31 ป และจรัล อายุ 34 ป  

 

บุญสม นิ่มนอย  เสียชีวิตเมื่ออายุ 44 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 60 ม. 5 ต. บางแกว อ. บานแหลม จ. เพชรบุรี  มีอาชีพเปนพอคาขาย

สัตวน้ําทะเล  นอกจากนี้เขายังเปนคณะกรรมการชมรมอนุรักษทะเลอ. บานแหลม สมาชิก อบต. บางแกว และเปนแกนนํา

คัดคานโครงการโรงแปรสภาพคอนแดนเสทและน้ํามันดิบในจ. เพชรบุรี อีกดวย บุญสมเปนที่รักของคนในชุมชน โดยเฉพาะ

เด็ก ๆ และเขายังชอบชวยเหลือชาวบานอีกดวย   โดยนิสัยแลวเขาเปนคนใจดี ไมเลนการพนัน ไมสูบบุรี่  ขาอาศัยอยูกับภรราช่ือ

นางกรี นิ่มนอย   ไมมีบุตรแตอยางใด 

ปรีชา ทองแปน เสียชีวิตเมื่ออายุ 54 ป เขาอาศัยอยูบานเลขที่ 136 ม. 8 ต. ควนกรด อ. ทุงสง จ. นครศรีธรรมราช  เขาเปนสารวัตร

กํานัน ต. ควนกรด  และยังเปนแกนนํากลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม ต. ควนกรด   อาศัยอยูกับภรรยาช่ือนางเยื้อน ทองแปน และมี

บุตรดวยกัน 4 คน    

 

บุญฤทธ์ิ ชาญณรงค  เสียชีวิตเมื่ออายุ  55 ป อาศัยอยูบานเลขที่  158/706 ม.9 บานอินทรีทอง ต. คลองพา อ. ทาชนะ  จ. สุราษฎร

ธานี มีอาชีพทําสวนยาง 

เขามีนิสัยชอบชวยเหลืองานกิจกรรมของสวนรวมอยูเสมอ  บุตรคนเล็กสุดของเขาตอนนั้นยงัเรียนอยูในชั้น ม. 2  เขาอยูกับ

ภรรยาช่ือ นางอาภรณ และมีบุตรดวยกัน 7 คน  
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บุญยงค อินตะวงศ   เสียชีวิตเมื่ออายุ  42 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 202 ม.1 บานรองหา ต. ผางาม อ. เวียงชัย จ. เชียงราย ประกอบ

อาชีพคาขายควาย และเขายังเปนผูชวยผูใหญบานรองหาดวย นอกจากนี้ยังเปนแกนนําคัดคานโรงโมหินดอยแมออกรู    เขาอยู

กับภรรยานางไกรสร และมีบุตรดวยกัน 2 คน  

 

คําปน สุกใส  เสียชีวิตเมื่ออายุ  59 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 198 ม.1 ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม โดยนิสัยแลวเขาเปนคนเขากับ

คนอื่นงาย คําปน มีอาชีพเปนทํานาและทําสวน นอกจากนี้ยังเปน ผูใหญบานบานปาบง ประธานปาชุมชนบานปาบง และรอง

ประธานเครือขายปาชุมชนแมน้ําปงตอนบน    เขาอาศัยอยูกับภรรยา ช่ือ นางสุจา และมีบุตรสาวดวยกัน 1 คนชื่อ น.ส. ยุวดี อายุ 

27 ป  

 

สําเนา ศรีสงคราม  เสียชีวิตเมื่ออายุได 38 ป เขาอาศัยอยูบานเลขที่ 12 ม. 8 ต. โคกสูง อ.อุบลรัตน  จ. ขอนแกน  ประกอบอาชีพ

ทํานา และยังเปนประธานชมรมชาวบานอนุรักษสิ่งแวดลอมลําน้าํพอง   เขาอยูกับภรรยาคือนางมยุรี และมีบุตรดวยกัน 2 คน 

บุตรชายอายุ 9 และบุตรสาว 2 ขวบ   

 

เจริญ วัดอักษร เสียชีวิตเมื่ออายุ 37 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 89 ม.6 ต. บอนอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ  เขาเปนประธานกลุม

รักษทองถิ่นบอนอก โดยนิสัยแลวเขาเปนคนราเริงสดใสแตจริงจังกับการทํางาน รักความเปนธรรม   เขาอาศัยอยูกับภรรยานาง

กรณอุมา พงษนอย ไมมีบุตร  

 

สุพล ศิริจันทร เสียชีวิตเมื่ออายุ 58 ป  อาศัยอยูในบานเดนอุดม  ม. 7 ต. แมมอก อ. เถิน จ.ลําปาง  เขายังเปนผูใหญบาน บานเดน

อุดม และเปนแกนนําเครือขายปาชุมชนแมมอก จ. ลําปางอีกดวย  สุพลอาศัยอยูกับภรรยา นางกอบแกว และมีบุตรชายดวยกัน 1 

คนชื่อนาย นิกร อายุ 34 ป  

 

นางพักตรวิภา เฉลิมกลิ่น  เสียชีวิตเมื่ออายุ 49 ป อาศัยอยูบานเลขที ่129/ง  บานหัวกระบือ ต. ปาโมก อ. ปาโมก จ. อางทอง  เธอ

เปนรองประธานชุมชนบานหัวกระบือ อยูกับสามีช่ือนายประโยชน เฉลิมกลิ่น  และมีบุตรดวยกัน 3 คน  
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