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เมื่อมหาตมะ คานธี ถูกสังหาร กัสตูร์บา ได้ล่วงลับไปก่อนแล้ว 
ในอ้อมอกของมหาตมะ คานธี ท่านจึงไม่มีโอกาสสร้างวีรกรรมหลังมรณกรรม
ของมหาตมะ คานธี แต่ตลอดชีวิตท่านได้ต่อสู้อย่างยืนหยัดเคียงข้างมหาตมะ 
คานธี มาโดยตลอด

แต่การถูกลอบสังหารของนายกรัฐมนตรีภัณฑรนายกแห่งศรีลังกา  
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อาควโิน กไ็ด้รบัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิดีหญงิคนแรกของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
และของเอเชียเมือ่ พ.ศ. 2529 เหตุหนึง่ท่ีคนฟิลปิปินส์เทคะแนนเลอืกท่าน เพราะ
สามีของท่านถูกสังหารอย่างอุกอาจขณะลงจากเครื่องบินที่กรุงมนิลา

หลงัทนายสมชาย นลีะไพจติร ถกูบงัคบัให้สญูหาย องัคณา นลีะไพจติร  
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หวังว่าสักวันหนึ่งความยุติธรรมจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย
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ด้วยจิตสำ�นึก

ดิฉันรู ้สึกเป็นเกียรติและถ่อมตัวอย่างมาก ที่ได้มายืนต่อหน้าท่าน
ทั้งหลายในวันนี้เพื่อบอกเล่าถึงความส�าคัญของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 
และการรักษาคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจพรากหรือท�าให้
สูญหายไปได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด  ๆ  หลายสิ่งท่ีดิฉันจะกล่าวต่อไปน้ีถึงคือ 
ประสบการณ์ตรงท่ีถือเป็นการพลิกผันชีวิตของดิฉันในการท�างานเพื่อสิทธ ิ
มนษุยชน หลายท่านอาจคดิว่าประชาธปิไตย และสทิธมินษุยชนเป็นเรือ่งไกลตวั  
แต่ดิฉันอยากจะบอกกับทุกท่านว่า เราจะไม่มีวันตระหนักถึงความส�าคัญของ
สทิธิและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์จนกว่าเราจะถูกพรากคณุค่าบางอย่างในชวิีตไป

สิง่ทีไ่ด้ประจกัษ์แก่ชวิีตดิฉนัเสมอมา คอืสทิธมินุษยชนและความยติุธรรม 
ไม่มีพรมแดน ในความเป็นมนุษย์เราทุกคนต่างเท่าเทียมกันและไม่มีใคร 
เล็กกว่าใครในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เกือบ 20 ปีของการท�างานด้าน
สิทธิมนุษยชนดิฉันได้เห็นถึงความส�าเร็จและความก้าวหน้าของการคุ้มครอง
สทิธมินุษยชนในประเทศไทย แต่ในขณะเดยีวกนักม็หีลายสิง่ทีเ่ป็นความถดถอย  
โดยเฉพาะอย่างยิง่คอืคณุค่าของประชาธปิไตยซึง่เกีย่วพนักบัสทิธมินษุยชนอย่าง
ไม่อาจแยกจากกันได้

หัวข้อทีด่ฉินัจะพดูในวนันี ้คอื “สทิธมินษุยชนทีส่ญูหาย... การไม่มอียู่ 
และวัฒนธรรมไร้ยางอายในการรับผิดของรัฐ” โดยเน้นย�้าเรื่องบังคับสูญหาย
ของบุคคล ผ่านมุมมองของผู้หญิง ที่สูญสลายความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมไทย ดิฉันเชื่อว่าการพูดถึงปัญหายุติธรรมและสิทธิมนุษยชนผ่าน
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ประสบการณ์ของผู้หญิงมีนัยยะส�าคัญอย่างยิ่งต่อการน�าเสนอกระบวนการคิด 
การตดัสนิใจ ความพร้อมเผชญิแรงกดดนั และการจดัการกบัการถกูข่มขูค่กุคาม
ในระหว่างเส้นทางของการหาความเป็นธรรม ด้วยความกล้าหาญและไม่กลัว 
ในทุกซอกมุมของความขมขื่น ความปวดร้าว และการรอคอยท่ีไม่มีวันส้ินสุด
ของผู้หญิง

ดิฉันขอเริ่มต้นจากการแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเอง ในฐานะเหยื่อ
ของการละเมดิสทิธมินษุยชนโดยรฐั เหยือ่ของการอุม้ฆ่า อุม้หาย หรือศัพท์สากล
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ คือ “การสูญหายโดยถูกบังคับ” โดยเช่ือมโยง
จากประวตัศิาสตร์ความรนุแรงในอดตี จนถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั ดฉินั 
หวังว่าประสบการณ์ของดิฉันจะท�าให้ท่านท้ังหลายได้เข้าใจเร่ืองการบังคับ
สูญหายมากขึ้น ทั้งด้านทางกฎหมาย ผลกระทบซึ่งเกี่ยวพันกับมิติทางสังคม 
วฒันธรรม รวมถงึสิง่ท่ีเกดิข้ึนกบัครอบครวัในมติต่ิาง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลวั  
ความโกรธ ความหวัง การสิ้นหวัง และการรอคอยที่ไม่มีวันสิ้นสุด รวมถึง 
ความเสียหายทางจิตใจที่ไม่อาจประเมินได้ของเด็ก ๆ ในครอบครัว

ดิฉันจึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะไม่รู ้สึกว่าเรื่องเล่าของดิฉันเป็นการ
ยกย่องตัวเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของดิฉันอย่าง
แน่นอน ดฉินัเพยีงต้องการอธบิายว่าท�าไมดิฉนั และเหยือ่อกีหลาย ๆ  คนจึงมุง่มัน่ 
ถึงภารกิจบางประการร่วมกัน แม้จะล้มเหลวแต่เราก็ไม่เคยสูญสิ้นความหวัง

ในการบรรยายครั้งนี้ เวลาท่ีพูดถึงเหยื่อ ดิฉันจะหมายถึงตัวเองและ
ครอบครวัของคนหาย เนือ่งจากส�าหรบัครอบครวัคนหายเมือ่มใีครสกัคนหายไป  
คนที่ยังจึงอยู่ต้องจึงได้รับผลจากการสูญหายนั้นในทุกทาง ครอบครัวจึงเป็น
เหยื่อล�าดับสอง (secondary victim) หรือเหยื่อทางอ้อม ในเมื่อเหยื่อตัวจริง
ถูกท�าให้ไม่มีตัวตน
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กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ

ในขณะทีรั่ฐพยายามบอกประชาชนว่า “กฎหมายคอืการคุม้ครองสทิธ”ิ  
แต่ความเป็นจริง คือ สิทธิมนุษยชน มีความหมายกว้างขวางกว่า “สิทธิ”  
ตามกฎหมาย (Human Rights Beyond Laws) นกักฎหมายโดยทัว่ไปมกัอธบิาย
ว่า “สิทธิมนุษยชน” คือ สิทธิของพลเมืองที่กฎหมายรับรอง ซึ่งเป็นการตีความ
หลักกฎหมายในขอบเขตที่แคบ โดยจ�ากัดการตีความแค่สิทธิตามที่มีกฎหมาย
รับรองไว้ ดังนั้นจึงหมายความว่าหากกฎหมายไม่ได้เขียนรับรองไว้ก็ย่อมไม่ม ี
การคุ้มครองสิทธิ หรือไม่ได้รับสิทธิ 

อันที่จริงมีสิทธิหลายประการที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชนและเป็นสิทธิ 
ท่ีติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด และไม่มีผู้ใดจะพรากไปได้ เช่นกรณีผู้ยากไร้ที่ไม่มี
อาหารเพียงพอแก่การยังชีพ แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดของใคร
แต่ถอืเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน เพราะรฐัมหีน้าทีจ่ดัหาอาหารและสิง่จ�าเป็น
แก่การยงัชีพให้เพียงพอกบัการด�ารงชวีติของประชาชน และจะต้องไม่มใีครตาย
เพราะความหิว รวมถึงเรื่องการบังคับบุคคลสูญหาย แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติ 
แต่วิญญูชนทุกคนต้องรู้ว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นความผิดร้ายแรง

การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม

เรื่องราวการบังคับสูญหายในประเทศไทยเร่ิมมีการพูดในสาธารณะ
อย่างเปิดเผยและจรงิจงัเมือ่ 16 ปีท่ีผ่านภายหลงัการอุม้หายทนายสทิธมินษุยชน 
สมชาย นีละไพจิตร โดยทีก่่อนหน้านีแ้ม้มกีารบันทกึกรณกีารอุม้หายบคุคลส�าคญั
หลายคนในแวดวงการเมอืง แรงงาน หรอืการสญูหายของบคุคลหลายคนในช่วง 
การปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองด้วยก�าลังอาวุธของรัฐบาลหลายสมัย  
แต่กลับไม่มีการด�าเนินการอย่างจริงจังในการค้นหาตัว การน�าคดีขึ้นสู่ศาล  
การเปิดเผยความจรงิ และการลงโทษผูก้ระท�าผดิ คดีสมชาย นีละไพจติร จงึเป็น 
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คดีคนหายรายแรกของประเทศไทยท่ีสามารถน�าขึ้นสู่การพิจารณาของศาล
ยตุธิรรม แม้จะพ่ายแพ้ และเจบ็ปวด แต่เรือ่งของสมชาย กลบัน�ามาสูก่ารเปิดโปง
กระบวนการของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนในการท�าให้คนที่คิดต่าง หรือคนที่คิดว่า 
เป็นศัตรูต้องหายไป และโฉมหน้าของผู้กระท�าผิดได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ในช่วงเวลา 16 ปีเศษที่ผ่านมาดิฉันมิได้ยืนโดดเดี่ยวโดยล�าพัง หากแต่
มีบุคคลและกลุ่มบุคคลทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกัลยาณมิตรมากมายที่ยืน
เคยีงข้างตลอดเส้นทางของการแสวงหาความยตุธิรรม แม้จะยากล�าบาก แต่เวลา
ที่ผ่านมาท�าให้ปัญหาคนหายในประเทศไทยไม่อาจถูกปิดบังได้อีกต่อไป เราจึง
ได้เห็นคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการบังคับสูญหายโดยรัฐมากขึ้น
ทุกวันในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และรัฐบาลจะไม่สามารถปิดบังความจริง
ได้เหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป

จุดเริ่มต้น

ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 16 ปีที่แล้ว ดิฉันเป็นเพียงหญิงสามัญที่ไม่มีใคร
รูจ้กั การท�างานของดิฉนัซ่อนอยูข้่างหลงัทนายนกัสิทธมินษุยชนคนหนึง่ทีทุ่ม่เท
การท�าหน้าที่ในฐานะทนายความเพือ่ปกป้องความยตุิธรรม ครอบครัวมักถูกจดั
ความส�าคัญล�าดับสองรองจากงานในชวีติของเขาเสมอ แต่ไม่น่าเชือ่ว่าการท�างาน
อย่างไม่กลัวเพื่อปกป้องหลักกฎหมายและความยุติธรรม การท�าหน้าที่ของ
ทนายความเพื่อตรวจสอบการท�าหน้าที่ของต�ารวจจะท�าให้ สมชาย นีละไพจิตร 
ทนายความสทิธมินุษยชนคนน้ันต้องถูกท�าให้หายไปจากชวีติของคนหลาย ๆ  คน 

หลังสมชายหายไป บรรยากาศในบ้านเงียบเหงาและปกคลุมด้วย 
ความกลัว คงยากทีจ่ะอธบิายความรูส้กึในวนันัน้ วนัทีเ่พือ่นสนทิและญาตพิีน้่อง 
หลายคนต่างหายไปจากชวีติเพียงเพราะความหวาดกลวั เหลอืไว้แต่บ้านทีม่เีพยีง 
ผู้หญิงและเด็กอยู่กันตามล�าพัง วันที่ท�าดิฉันต้องตั้งค�าถามแก่ทุกคนว่าท�าไม 
“การท�าให้ใครสักคนหายไปท�าให้เราหวาดกลัวได้มากขนาดนั้นเลยหรือ”
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การหายไปของคนคนหนึ่ง ไม่ได้มีผลแต่กับตัวของเหยื่อ แต่มันท�าให้
ชีวิตของคนอีกหลาย ๆ คนเปลี่ยนไปด้วย ถ้าสมชายยังอยู่ เขาคงท�างานตาม
ความเชื่อของเขาต่อไป ในขณะที่ดิฉันเองคงมีโอกาสได้ท�าตามท่ีมุ่งมั่นต้ังใจ  
ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่มีใครรู้จัก ท�างานเพื่อพอมีพอกินและพอแบ่งปัน และ
ท�าอะไรสักอย่างเพื่อให้ชีวิตไม่ไร้ค่า 

หลังสมชายหายตัวไป ดิฉันใช้เวลา 1 ปีเต็มกับลูก ๆ เพื่อพยายาม 
ด�าเนินชีวิตให้เป็นปกติ ทั้งที่ตระหนักดีว่าเมื่อชีวิตเปล่ียนไปแล้ว มันไม่มีทางท่ี
จะกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไป 

ปีแรกหลังการหายตัวไปของสมชาย ดิฉันเริ่มต้ังค�าถามกับลูก ๆ ว่า  
เราจะท�าอย่างไรต่อไป เรามีทางเลือกในการรับความช่วยเหลือจากใครบางคน 
ที่เสนอให้ ลูก ๆ อาจได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ ด�าเนินชีวิตอย่างคนทั่วไป 
พยายามลมืและไม่พดูถงึอดตีอกีต่อไป หรอื .. มชีวีติอยูเ่พ่ือค้นหาความจริง เพ่ือ
ต่อต้านกับความไม่เป็นธรรม ในขณะที่เราไม่อาจรู้ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง 
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คนทีอุ้่มฆ่าสมชายไม่ใช่แค่คนหรอืกลุม่คน หากแต่มนัคอืระบบโครงสร้างอ�านาจ
ทีพ่ร้อมจะใช้ความรนุแรงต่อทกุคนทีล่กุขึน้มาท้าทาย เราอาจต้องมชีวีติอยูต่่อไป 
อย่างไม่มีความม่ันคงปลอดภัย เราอาจต้องสูญเสียญาติพี่น้องหรือมิตรสหาย 
ที่มิอาจทนต่อความหวาดกลัวและอ�านาจที่มองไม่เห็นได้

หลังจากอธิบายให้ลูก ๆ ทุกคนเข้าใจ ในท่ีสุดทุกคนในครอบครัว 
เห็นพ้องกันว่า เราจะต้องไม่ยอมให้พ่อถูกท�าให้หายไปโดยเราไม่ท�าอะไรเลย  
เราคงไม่มีความสุขกับการรับความช่วยเหลือ ท่ีมีผู้เสนอให้มากมายโดยต้อง 
แลกกับความเจ็บปวดของคนที่เรารัก ... เมื่อลูก ๆ เข้าใจ ดิฉันจึงเริ่มคิดว่า  
จะท�าอะไรได้บ้างนอกจากการต่อสู้คดีในชั้นศาล1

เจ้าหน้าที่รัฐบางคนอาจคิดว่า “ปัญหาจะหายไป หากคนบางคน 
ถกูท�าให้หายไป” แต่การบังคบัสญูหายสมชาย นลีะไพจติร เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 
2547 ได้เปลีย่นเรือ่งราวการบงัคบัสญูหายในประเทศไทยให้เป็นท่ีรับรู้ไปท่ัวโลก 
และเหยื่อไม่ต้องหลบซ่อนตัวอย่างหวาดกลัวอีกต่อไป และเหตุการณ์ครั้งนั้นได้
เปิดเผยกระบวนการอุม้ฆ่าโดยรฐัอย่างไม่มใีครปกปิดได้ ดฉินัเองไม่อาจละเลยที่
จะยกย่องความกล้าหาญของผูห้ญงิอกีหลายคนจากครอบครัวทีถ่กูบงัคบัสญูหาย 
ซึ่งโดยมากพวกเธอคือหญิงสามัญที่ไม่มีใครรู้จัก ท�างานหนักเพื่ออยู่รอด แต่เธอ
กลับกล้าหาญที่จะพูดความจริง ในขณะที่รัฐพยายามปกปิดมัน

ส�าหรับครอบครัว การถูกอุ้มหายไม่ใช่เพียงการพรากใครบางคนไป
ตลอดกาล แต่การอุ้มหายท�าให้คนที่มีชีวิตอยู่เหมือนตายทั้งเป็น สิ่งที่ทุกคน
ต้องการคือ “ความจริง” แม่ ๆ หลายคนพูดว่า “เขาเอาลูกเราไปแบบมีชีวิต 
เราก็อยากได้ลูกคืนแบบมีชีวิต หรืออย่างน้อย คืนศพให้เราก็ยังดี” เพราะความ
ต้องการรู้ความจริง การต่อสู้ของผู้หญิงเหล่านี้จึงยังคงอยู่ ในขณะที่รัฐไม่เคย
ใส่ใจและให้ความส�าคัญในความรู้สึกปวดร้าว ตรงกันข้ามรัฐกลับอ้างกฎหมาย

1 บันทึกนอกบรรทัด 4 ปีที่หายไป, อังคณา นีละไพจิตร
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เพื่อปิดปากพวกเธอ พวกแม่ ๆ และเมียต่างหวังที่จะเจอลูก ๆ และสามีท่ียัง 
มีชีวิต แต่ถ้าพระเจ้าไม่ประสงค์ พวกเธอก็คงท�าอะไรไม่ได้ ส�าหรับครอบครัว 
คนหายแล้วพวกเราเหมือนถูกพันธนาการด้วยอดีตที่เจ็บปวด และมองไม่เห็น
อนาคต

ในการเร่ิมต้นการต่อสู้กรณีการบังคับสูญหาย ดิฉันได้รับแรงบันดาล
ใจจาก “กลุ่มแม่ และย่ายาย” จากอาร์เจนตินา2 ซ่ึงเป็นต้นแบบการต่อสู ้
ของผู้หญิงในฐานะเหยื่อเพื่อต่อต้านอ�านาจรัฐในการท�าให้บุคคลในครอบครัว
สูญหาย ดิฉันโชคดีที่มีโอกาสได้พบและสนทนากับผู้หญิงกลุ่มน้ีซ่ึงเป็นผู้สร้าง
แรงบนัดาลใจทีย่ิง่ใหญ่ต่อครอบครวัคนหายทัว่โลก การต่อสูข้องพวกเธอเริม่ต้น
ภายหลังทีลู่ก ๆ  หลาน ๆ  ซึง่เป็นนกัศกึษา และเยาวชนถกูอุม้หายในช่วงสงคราม
สกปรก (Dirty War) ในประเทศอาร์เจนตินา ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึง 2510  
ซ่ึงเป็นช่วงรัฐบาลเผด็จการ เกิดการรัฐประหารในประเทศอาร์เจนตินา มีการ
ปราบปรามฝ่ายตรงข้าม รวมถึงนกัศกึษา และคนหนุ่มสาว คนทีส่งสยัว่าจะใกล้ชดิ 
กับฝ่ายซ้าย ซึ่งประมาณกันว่าในช่วงระยะเวลา 3 ปีของการปราบปรามมีการ
อุ้มหายมากว่า 30,000 คน

2 http://prachatai.com/journal/2012/04/40087

บรรดาแม่ ๆ ที่ลูกสูญหาย

ต่างถอืภาพลกู ๆ  ของเธอมา 

เพ่ือร้องขอความเป็นธรรม

ที่จตุรัสเดอมาโย
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เช้าวันหนึ่งซึ่งเป็นวันพฤหัสบดี แม่คนหนึ่งได้มายืนที่จัตุรัสเดอมาโย 
(Plaza De Mayo) ในกรุง บัวโนส ไอเรส ซึ่งจัตุรัสดังกล่าวอยู่ตรงข้ามท�าเนียบ
ประธานาธิบดี พร้อมกับภาพถ่ายลูกของเธอเพื่อร้องถามว่า “ลูกฉันอยู่ไหน” 
จากแม่คนเดียวต่อมาได้มีแม่อีกหลายคนตามมาสมทบที่จัตุรัสแห่งนี้ พวกเธอ
ถูกเรียกว่า “หญิงบ้าแห่งจัตุรัสมาโย” หรือ Madres of Plaza de Mayo  
แต่พวกเธอกไ็ม่ย่อท้อ ยงัคงมารวมตวักนัมากข้ึนทุกวนัพฤหัส โดยมผ้ีาโพกศรีษะ
สีขาวเป็นสัญลักษณ์ พวกแม่และยายเหล่านี้ พยายามร้องถามหาความจริง 
และความยุติธรรม โดยไม่ยอมให้การสังหารหมู่ที่เกิดข้ึนในอาร์เจนตินาถูกลืม  
หรือได้รับการให้อภัยโดยผู ้กระท�าผิดยังคงลอยนวล จากการเร่ิมต้นของ 
แม่คนเดียว กลายเป็นสิบ เป็นร้อย เป็นพัน และหมื่น จนมีประชาชนจ�านวน 
นับแสนคนมาร่วมกับพวกเธอเพื่อร้องถามรัฐบาลของพวกเขาว่า “ลูก ๆ ของ
พวกเราหายไปไหน” กลุ่มแม่ใช้เวลากว่าสามสิบปีที่พวกเธอได้ถือป้ายที่ท�าเอง
ด้วยมอืซึง่มีรปูขาว-ด�า เก่าคร�า่คร่าของลกูชาย ลกูสาว สามี ภรรยา ผู้ซ่ึงสูญหาย 
แต่พวกเขาไม่เคยถูกลืม

จัตุรัสมาโย ในกรุงบัวโนสไอเรส ในปัจจุบัน (Plaza de Mayo)



อังคณา นีละไพจิตร 17

ค�าว่า “หาย” มีต้นก�าเนิดค�ามาจากภาษาสเปน คือ “เดสแอปาเรซิโด 
(desaparecido)3 ค�าค�านี้ถูกประทับตราโดยทหารอาร์เจนตินาในการปฏิเสธ
การลกัพาตวั การทรมาน หรอืการฆาตกรรมพลเมอืงนบัพันคน โดยผู้บญัชาการ
กองทัพ “เดสแอปาเรซิโด (desaparecido” จึงหมายถึงใครบางคนที่ “หายไป
ตลอดกาล” ผู้ซึ่ง “จุดหมายปลายทาง” เป็น “ปลาสนาการ” หรือพูดอย่างเป็น
ทางการ คือ desaparecido คือไม่เป็น ทั้งการมีชีวิตอยู่ หรือตาย ไม่อยู่ทั้งที่นี้ 
หรือที่ไหน4

ผู้บังคับให้บุคคลสูญหายมักกล่าวอ้างว่า บุคคลนั้นไม่มีตัวตน ไม่มี
ปรากฏ ไม่อยู่ในปัจจุบัน การท�าให้คนหายไปจึงเป็นวิธีการในการหลบเลี่ยงการ
ถูกลงโทษ เพราะผู้กระท�าเชื่อว่าญาติจะไม่สามารถด�าเนินคดีตามกฎหมายได้
หากไม่พบศพของผู้สูญหาย เมื่อหาศพไม่พบ ก็ไม่มีการก่ออาชญากรรม และ
ไม่มีใครต้องรับผิด

ภาพจาก Amnesty International

3 Tyrell Hraberkorn, In the Plain Sight: Impunity and Human Rights in Thailand, 
The University of Wisconsin Press, 2018.

4 Marguerite Feitlowitz, A Lexicon of Terror: Argentina and the Legacies of 
Torture (Oxford University Press, 1998),57.
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เดสแอปาเรซิโด (desaparecido) จึงเป็นที่มาของค�าว่า “บังคับ
บคุคลสูญหาย” หรือภาษาองักฤษ คอื enforced disappearance ซึง่เป็นค�าที่
สหประชาตใิช้ในการร่างอนสุญัญาระหว่างประเทศเพือ่ยตุอิาชญากรรมร้ายแรงนี้  
ในบรรดาอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ของสหประชาชาติ อนุสัญญาว่าด้วย
การบังคับบุคคลสูญหาย ถือเป็นอนุสัญญาที่ใช้เวลาร่างนานท่ีสุด แต่มีสมาชิก
สหประชาชาตรัิบรองร่างจนมผีลบงัคบัใช้เร็วท่ีสดุเมือ่เทยีบกบัอนสุญัญาระหว่าง
ประเทศฉบับอื่น ๆ 

ตามนิยามของสหประชาชาติ “การบังคับสูญหาย”5 หมายถึง การ
จับกุม กักขัง ลักพาตัว หรือการกระท�าในรูปแบบใด ๆ   ก็ตาม ที่เป็นการลิดรอน
เสรีภาพโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งด�าเนินการโดยได้รับ
การอนุญาต การสนับสนุนหรือการยอมรับโดยปริยายของรัฐ ตามมาด้วยการ
ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าได้มีการลิดรอนเสรีภาพ หรือการปกปิดชะตากรรมหรือ
ที่อยู่ของบุคคลที่หายสาบสูญ ซ่ึงส่งผลให้บุคคลดังกล่าวตกอยู่ภายนอกการ
คุ้มครองของกฎหมาย

การอุม้ฆ่า อุม้หาย หรือการบงัคบัสูญหาย (enforced disappearance) 
จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุดโดยรัฐท่ีเกิดข้ึนมายาวนาน 
ในหลายประเทศทัว่โลก การบงัคบัสญูหาย เป็นวธิกีารท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนใช้เป็น 
วิธีในการก�าจัดคนที่เห็นต่าง เป็นเทคนิควิธีในการก�าจัดศัตรูทางการเมืองและ
สร้างความสะพรึงกลัวต่อสังคมอย่างเป็นระบบ6

5 http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International_HR/2557/CED.pdf 
6 การใช้ความรนุแรงอย่างเป็นระบบ (systematically violence) ถกูน�ามาใช้บรรยายลกัษณะ

ของอาชญากรรมที่ร้ายแรงประเภทต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 
อาชญากรรมที่จะถูกเรียกว่าเป็น ความรุนแรงอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบดังนี้ (1) เป็นอาชญากรรม 
ที่กระท�าตอ่เหยือ่จ�านวนมากในคราวเดียวกัน ทั้งนี้จะกินอาณาบริเวณกวา้งขวางหรือเกิดขึน้ในพืน้ที่จ�ากัด
พืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่กไ็ด้ (2) เป็นการกระท�าตามค�าส่ังหรอืนโยบายของรัฐใดรัฐหน่ึงหรือองค์กรใดองค์กรหนึง่ 
โดยทั่วไปอาชญากรรมลักษณะนี้จะเรียกว่าเป็น “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” อาทิเช่น การสังหารหมู่  
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (genocide) เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประมวลศัพท์สิทธิมนุษยชน
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ตามกฎหมายสากลเมื่อการบังคับสูญหายได้กระท�าอย่างเป็นระบบ
หรือกระท�าอย่างกว้างขวางโดยนโยบายของรัฐที่กระท�าต่อประชาชน ไม่ใช่การ
อุ้มหายเพียง 1-2 กรณี การกระท�าดังกล่าวจะถูกยกระดับเป็นอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ หรือ crime against humanity ซึ่งจะไม่มีอายุความเพราะถือเป็น
หลกัการของธรรมนญูกรงุโรม (Rome Statue) เรือ่งศาลอาญาระหว่างประเทศ 
(International Criminal Court) ที่ก�าหนดว่าความผิดที่เป็นอาชญากรรม
ต่อมนุษยชาติจะไม่มีอายุความ และเมื่อเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ
แล้วจะอยู่ในอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal 
Court-ICC)7

7 ปกป้อง ศรีสนิท, อุ้มหาย: ไม่มีศพ ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความรับผิด, https://www.the101.
world/pokpong-srisanit-and-enforced-disappearance/ 19 มิถุนายน 2563.

“ศาลอาญาระหว่างประเทศ” (International Criminal Court : ICC) มีสถานะเป็นองค์การ
ระหว่างประเทศ (International Organization) ที่เกิดขึ้นโดยธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court) ธรรมนูญนี้ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐต่าง ๆ ณ การประชุมทางการทูตที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2541 และมีผล 
ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2545 โดยมีเจตนารมณ์เพือ่ท่ีจะน�าตวัผูก้ระท�าความผดิทางอาญาระหว่าง
ประเทศมาลงโทษ (end impunity) ด้วยความร่วมมือกันของประชาคมระหว่างประเทศ
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ภ�วะไร้ประช�ธิปไตย คว�มขัดแย้ง 
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ 
และก�รบังคับบุคคลให้สูญห�ย  
กับวัฒนธรรมไร้ย�งอ�ยในก�รรับผิด

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การใช้ความรุนแรงโดยรัฐเพื่อปราบปราม
ผู้เห็นต่าง ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จเป็นเวลาหลายทศวรรษ 
การบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นในบริบทเหล่านี้ และเป็นประเด็นที่ไม่อาจ
พิจารณาแยกจากบริบทการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และเต็มไปด้วยการ
ใช้ความรุนแรง นับแต่ทศวรรษ 2490 เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้การบังคับบุคคลให้
สูญหายเกิดขึ้นพร้อมกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย 
อย่างเช่น การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย (extra judicial killing) การ
ควบคุมตัวโดยพลการ (arbitrary detention) การทรมาน (torture) หรือการ
ข่มขู่และคุกคามโดยการใช้กฎหมาย (judicial harassment) 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย กับวัฒนธรรมไร้ยางอายในการรับผิด

การบังคับบุคคลสูญหายเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของเจ้าหน้าท่ีบางคน
ที่ว่า “ปัญหาจะหายไปหากคนบางคนถูกท�าให้หายไป” ซ่ึงเป็นแนวคิดของ 
ผู้มีอ�านาจท่ีใช้ก�าจัดผู้ต่อต้าน หรือผู้เห็นต่างโดยใช้วิธีการนอกกฎหมาย และ 
ไม่ใส่ใจต่อหลกันติธิรรม ประกอบกบัระบบยติุธรรมทางอาญาของไทยทีอ่่อนแอ
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และมักถูกแทรกแซงทางการเมือง (ทั้งหน่วยงานต�ารวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
อัยการและศาล) การขาดเจตจ�านงทางการเมือง (political will) รวมถึงระบบ
กฎหมายไทยที่ให้ภูมิคุ้มกัน (immunity) แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก่ออาชญากรรม
ร้ายแรงเหล่านี้ไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อการกระท�าของตนหากอ้างความ
สุจริต ความคุ้มกันที่ด�าเนินมาหลายทศวรรษเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
ม่ันคงและฝ่ายปกครองบางคนเข้าใจว่า ตนเองจะไม่ต้องรับผิดจากการท�าผิด
กฎหมาย หรอืมโีอกาสถกูลงโทษน้อยมากเป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าทีบ่างรายเลือกใช้ 
วิธีการนอกกฎหมายได้ตามอ�าเภอใจ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือ
เพื่อแก้ไขข้อพิพาทส่วนบุคคล ส่งผลให้การบังคับบุคคลให้สูญหาย รวมทั้ง 
การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย (extra judicial killing) การควบคุมตัว
โดยพลการ (arbitrary detention) การทรมาน (torture) และการข่มขู่และ
คุกคาม กลายเป็นวธิกีารนอกกฎหมายทีช่อบธรรมและจ�าเป็น รวมทัง้เหมาะสม
ส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐบางคนในการควบคุมปราบปรามผู้เห็นต่าง

ในประเทศไทย เรื่องราวการบังคับ
สูญหายถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2490 
บุคคลกลุ่มแรกที่ถูกอุ้มหายท่ีถูกบันทึกไว้ คือ 
เตยีง ศริขินัธ์ เตยีงเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จากจังหวัดสกลนคร เป็นแนวร่วมกับปรีดี 
พนมยงค์ และเป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทย  
ต่อมาในปี 2479 สส. พร มะลทิอง นกัการเมอืง 
ฝ่ายค้านสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ถูกลักพาตัวไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2479 
ซึ่ง ชิต วิภาสธวัส นักข่าวอาวุโสเขียนบันทึก
ไว้ว่า สส. พร ถูกควบคุมตัวที่กรุงเทพฯ จน
เสียชีวิต และมีการน�าศพของเขาไปโยนทิ้ง 

เตียง ศิริขันธ์ (ภาพจาก https://www.

the101.world/tiang-sirikun/) 
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ในแม่น�้าเจ้าพระยาพร้อมกับรถยนต์ของเขา8 ในปีเดียวกันนั้น หะยีสุหลง  
อับดุลกาเดร์ อับโต๊ะมีนา ก็ได้หายตัวไป ในกรณีนี้มีการกล่าวหาว่าต�ารวจจาก
จังหวัดสงขลาน�าตัวเขาไปถ่วงน�้าที่ทะเลสาบสงขลาพร้อมกับบุตรชายคนโต  
และผู้ติดตามอีกสองคน

จะเหน็ได้ว่าการบังคบัสญูหายหรอืการอุม้หายโดยรฐัมกัเกดิจากการใช้
อิทธิพลของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนในการก�าจัดคนที่เห็นต่าง หรือคนที่คิดว่าเป็น
ศตัร ูหรอืเป็นอปุสรรคต่อการท�างานของพวกตน นอกจากนัน้รัฐบาลบางยคุสมยั 
ยังมีนโยบายก�าจัดผู้ที่เห็นต่าง หรือผู้ที่มีอุดมการณ์แตกต่างจากตนเองโดยใช้
การปราบปรามด้วยความรุนแรงจนท�าให้มีผู้สูญหายจ�านวนมาก หากพิเคราะห์
จะเห็นได้ว่ามีนโยบายบางประการของรฐัทีท่�าให้เกดิการสญูหายของบคุคล เช่น

1) นโยบายการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
(พคท.)

ในช่วงทศวรรษ 2490 และ 2500 จิตร ภูมิศักด์ิ ปัญญาชนฝ่ายซ้าย 
ซึ่งเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ในปี 2508 ได้ถูกยิง 
เสยีชีวติทีจ่งัหวดัสกลนครเมือ่ปี 2509 บรเิวณริมถนน9 บรรยากาศการปราบปราม 
ผู ้ต้องสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ด�าเนินต่อไปจนถึงทศวรรษ 2510 มีการ 
ปราบปรามชาวบ้านและผู้ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้เคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ 
แห่งประเทศไทย (พคท.) เป็นเวลาหลายปีก่อนจะเกิด “เหตุการณ์ถังแดง” ซึ่ง
เป็นการสงัหารหมู่ประชนชนท่ีจังหวดัพทัลุงในภาคใต้ตอนบนของไทย เริม่ต้ังแต่ 
เดือนสิงหาคม 2515 จากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์รายงานข่าวในช่วง
ทศวรรษ 2510 ไทเรล ฮาเบอร์คอน (Tyrell Haberkorn) ศาสตราจารย์
ประจ�าภาควิชาภาษา และวัฒนธรรมเอเชียที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน 

8 ชิต วิภาสธวัช, เผ่าสารภาพ, ส�านักพิมพ์แพร่พิทยา พระนคร 2503, หน้า 335-388.
9 Baker, C, Baker, C.J., and Phongpaichit, A History of Thailand, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2552, 297
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(University of Wisconsin-Madison) สหรัฐอเมริกา พบว่าการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเช่นน้ีเกิดข้ึนจริง10 ในปี 2514 จอมพลประภาส จารุเสถียร นายก
รัฐมนตรี ประกาศว่าจะก�าจัดคอมมิวนิสต์ และลัทธิคอมมิวนิสต์ให้หมดสิ้นไป
จากประเทศไทย อาสาสมคัรป้องกนัภยัหมูบ้่านทีพ่ทัลงุคนหนึง่อ้างค�าสัง่ดงักล่าว
และท�าให้ดูเหมือนมีการเคลื่อนไหวของมวลชนคอมมิวนิสต์ในพ้ืนที่ มีชาวบ้าน 
บางส่วนถูกเชิญมาให้การว่ามีเพื่อนบ้านและผู้ร่วมงานคนไหนบ้างท่ีเป็น
คอมมวินสิต์ ในเวลาเดยีวกนัได้มกีารปราบปรามอย่างกว้างขวางน�าไปสู่การจบักมุ 
ชาวบ้านจ�านวนมาก ชาวบ้านเหล่านัน้ถกูกล่าวหาว่าวางแผนหรอืก่ออาชญากรรม
ต่อรัฐไทย มีการสอบปากค�าและมักพบมีการทรมาน ผู้ถูกควบคุมตัวบางคน
ได้ถูกจับตัวไว้ในถังน�้ามัน เอาน�้ามันเทใส่และเผาทั้งเป็น เจ้าหน้าท่ีความมั่นคง
ปฏิเสธว่าไม่มีการควบคุมตัว และมีการท�าลายหลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว  
ชาวบ้านบรเิวณน้ันประมาณการว่ามผีูถ้กูสงัหารด้วยวธิกีารเช่นนีร้าว 3,000 คน 
โดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุง11 

10 ข้อมลูส่วนนีส้รปุจากงานเขยีนของ Haberkorn, Tyrell, ท่ีก�าลงัตพีมิพ์ในปี 2555, “Getting 
Away with Murder: State Violence and Impunity in Phatthalung,” in State Violence and 
Transition in East and Southeast Asia, Edited by Sung Chull Kimand Narayan Ganesan. 
Lexington: University Press of Kentucky

11 เรื่องเดียวกัน,อ้างแล้ว.
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ช่วงการปราบปรามพรรค
คอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย (พคท.) 
มีการจับกุม ควบคุมตัว และสังหาร
บุคคลซึ่งกระท�ากันอย่างพลการ  
คนที่ พยายาม เ รี ยกร ้ อ งความ
ยุติธรรมและเปิดโปงต่อสาธารณะก็
จะถกูข่มขูค่กุคามอย่างหนกั อย่างไร
ก็ตาม การรณรงค์ของพวกเขาเป็น
เหตุให้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย
ซึ่ งจัดตั้ งขึ้นมาใหม ่ ในป ี  2518 
เข ้ามาสอบสวนเรื่ องนี้ และพบ
ว ่าเจ ้าหน ้าท่ีความมั่นคงมีส ่วน 
รบัผดิชอบต่อการสังหารคนไทย 300 
คน แต่ก็ไม่มีการด�าเนินการด้าน
กฎหมาย และไม่มกีารชดใช้เยยีวยา
ความเสยีหายที่เกิดขึ้น โดยอ้างว่ามีความจ�าเป็นที่จะต้องรักษาขวัญและก�าลังใจ
ของเจ้าหน้าทีค่วามมัน่คง สิง่เดยีวทีช่าวบ้านท�าได้เพ่ือรักษาความทรงจ�าของพวก
เขา คือ การสร้างอนสุรณ์สถาน “ถงัแดง” ไว้เพือ่ร�าลกึถึงอาชญากรรมร้ายแรงนี้

2) การปราบปรามประชาชนที่ต่อต้านรัฐโดยการใช้ความรุนแรง

นโยบายส�าคญัอกีประการหนึง่ท่ีท�าให้เกดิการบงัคบัสญูหาย คอื การใช้
ความรุนแรงปราบปรามประชาชนท่ีต่อต้านรัฐ หรือต่อต้านการสืบทอดอ�านาจ
ของรัฐ ตวัอย่างกรณหีลงัเหตกุารณ์ตลุา 2516 ซึง่ปทูางไปสู่ระบอบประชาธปิไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน บรรดาชาวนาได้ร่วมกันจัดตั้ง 
“สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย (สชท.)” ข้ึนโดยมีค�าขวัญว่า “ท่ีดิน

อนุสาวรีย์ถังแดงในจังหวัดพัทลุง
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ต้องเป็นของผู้ถือคันไถ”12 จากการรณรงค์ของพวกเขา เป็นเหตุให้มีการน�า 
พระราชบญัญตัคิวบคมุการเช่านามาใช้ในปี 2517 อย่างไรกต็าม ในช่วงทีช่าวไร่
ชาวนาเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมาย พวกเขาก็ตกเป็นเป้าท�าร้ายของรัฐ  
ซึ่งใช้วิธีสังหารบุคคลอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อสร้างความหวาดกลัว 

ในปี 2518 ผู้น�า สมาพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย สามคนใน
จังหวัดเชียงใหม่หายตัวไป ในขณะท่ีอีกสองคนสูญหายที่จังหวัดล�าปางใน 
ปี 251913 ไทเรล ฮาเบอร์คอน14 พบว่า ระหว่างเดือนมีนาคม 2517 – กันยายน 
2522 มีผู้น�าชาวนา 33 คนท่ีถูกสังหาร แปดคนได้รับบาดเจ็บสาหัส และ  
หายตัวไปห้าคน โดยหลายคนเชื่อว่าผู้ที่รับผิดชอบต่อการสังหารผู้น�าชาวนา
ได้แก่กลุ่มนวพล ซึ่งเป็นกลุ่มฝ่ายขวาท่ีได้รับการหนุนหลังจากรัฐบาลสมัยนั้น 
อย่างไรก็ดทีีผ่่านมากไ็ม่มสีบืสวนสอบสวน ไม่มกีารฟ้องร้องด�าเนนิคด ีท�าให้เกดิ
การลอยนวลผูก้ระท�าผดิอนัเป็นผลมาจากหลกันติธิรรมทีอ่่อนแอในประเทศไทย 
และส่งผลมาจนถึงปัจจุบันท�าให้เจ้าหน้าท่ีความมั่นคงบางส่วนเห็นว่าการใช้ 
ความรุนแรงต่อพลเรือนเป็นวิธีการปราบปรามที่ชอบธรรม

3) การปราบปรามประชาชนกรณพีฤษภาคม 2535 และการหายตัว
ไปของทนง โพธิ์อ่าน ผู้น�าแรงงาน

ภายหลังเกิดรัฐประหาร น�าโดยพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)  
เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ทนง โพธิ์อ่าน วุฒิสมาชิกสายแรงงาน 
ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย และรองประธาน

12 https://www.komchadluek.net/news/scoop/400575 
13 Tyrell Haberkorn, Revolution Interrupted: Farmers, Students, Law, and 

Violence in Northern Thailand (Madison: University of Wisconsin Press, 2011) page 159-63.
14 Haberkorn, T., “An Unfinished Past: Assassination and the 1974 Land Rent 

Control Act in Northern Thailand”, Critical Asian Studies, 41:1 (2552), 003-035, Routledge
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สมาพันธ์แรงงานเสรีระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้หายตัวไป โดย
ก่อนหายตัวไป ทนงได้รณรงค์ต่อต้านความพยายามของรัฐบาลทหารท่ีจะ 
ยุบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ15 ทนงได้รับโทรศัพท์ข่มขู่หลายครั้งเขาจึงบอก
เพือ่นร่วมงานว่าก�าลงัถกูตดิตาม และยงัได้รบัค�าสัง่จากกระทรวงมหาดไทยไม่ให้ 
ไปเข้าประชุมประจ�าปีขององค์การแรงงานโลกที ่นครเจนวีา ประเทศสวติเซอร์แลนด์  
เพื่อนร่วมงานเห็นเขาครั้งสุดท้ายตอนออกจากส�านักงานเมื่อเย็นวันที่ 19 
มิถุนายน 2534 เช้าวันต่อมา มีผู้พบรถของเขาจอดอยู่ในต�าแหน่งที่ผิดปรกติ
บริเวณมุมถนนหน้าส�านักงาน หลังจากนั้นไม่มีผู้พบเห็นทนงอีกเลย โดยต่อมา
รัฐบาล รสช. ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเขา

ทนง โพธิ์อ่าน ผู้น�าสหภาพแรงงาน (ภาพจากอินเตอร์เน็ต)

หนึ่งปีหลังการหายตัวไปของทนง โพธิ์อ่าน มีการประท้วงต่อต้าน 
คณะ รสช. ที่กรุงเทพฯ หลังจากมีการแต่งตั้งให้พลเอกสุจินดา คราประยูร  
ผู้น�าการท�ารัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 เป็นนายกรัฐมนตรีเม่ือเดือน
เมษายน พ.ศ. 2535 การประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

15 Bangkok Post, Tanong Mystery, 21 November 2001.
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หลังการเจรจาระหว่างพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านที่ล้มเหลวในวันที่ 17 
พฤษภาคม ท�าให้เกิดการเดินขบวนต่อต้านครั้งใหญ่ และกองก�าลังฝ่ายความ
มั่นคงได้ใช้นโยบายปราบปรามด้วยความรุนแรงจนเกินกว่าเหตุ หน่วยงานสิทธิ
มนุษยชนระดับประเทศและระหว่างประเทศในไทยได้เก็บข้อมูลการสังหารโดย
พลการ การใช้ก�าลังอาวุธหนักโดยไม่จ�าเป็น และมีสัดส่วนไม่เหมาะสม มีการ
ละเมิดความเป็นกลางด้านการแพทย์ และการเคลือ่นย้ายศพโดยไม่มกีารไต่สวน
การตายหรือการชันสูตร16 มีรายงานอย่างเป็นทางการว่ามีผู้เสียชีวิต 56 คน  
ได้รับบาดเจ็บ 696 คน และหายตัวไป 175 คน แต่ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ
สูงกว่านั้นมาก17 

ไม่มพียานหลกัฐานว่าผูท้ีห่ายตวัไปถกูน�าตวัไปคมุขงัในทีใ่ด แต่มพียาน
บอกเล่าว่าเจ้าหน้าท่ีน�าศพกองกันไว้ใส่รถบรรทุกและน�าไปทิ้งในที่ลับ และ 
แม้จะมข่ีาวลอืและมข้ีอมลูทีเ่ชือ่ถอืได้ โดยมีภาพผูเ้สียชวีติบางคนปรากฏในหน้า
หนังสือพิมพ์ แต่ญาติกลับไม่พบศพ ปัจจุบันแม้เหตุการณ์ผ่านไปเกือบ 30 ปี 
ก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถระบุต�าแหน่งศพของผู้ท่ีสูญหายในช่วงการปราบปรามได้  
การที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าศพอยู่ที่ใด และไม่มีผู้ท่ีต้องรับผิดชอบต่อการ 
เสียชีวิต เป็นผลมาจากความพยายามของรัฐบาลและบุคคลต่าง ๆ ท่ีพยายาม
ปกปิดความจริง

 เรื่องนี้คณะท�างานว่าด้วยการบังคับบุคคลให้สูญหายและการสูญหาย
โดยไม่สมคัรใจแห่งสหประชาชาต ิ(UN Working on Enforced or Involuntary 
Disappearance – UN WGEID) ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการบังคับบุคคล
ให้สูญหายจากเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 จ�านวน 31 กรณีที่เกิดขึ้นในช่วง

16 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล, The Massacre in Bangkok, กันยายน 2535 และ 
Physicians for Human Rights and Asia Watch, Bloody May: Excessive Use of Lethal Force 
in Bangkok: The events of May 17-20, 1992, ตุลาคม 2535

17 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, The Massacre in Bangkok, กันยายน ๒๕๓๕.
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การปราบปรามที่รุนแรงของกองก�าลังฝ่ายความมั่นคง18 ส�าหรับการด�าเนิน
การสอบสวนในประเทศ มีการสอบสวนหลายคร้ังโดยหน่วยงานของรัฐบาล 
รัฐสภา และองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และมีการเยียวยาทางการเงิน
แก่ครอบครัว อย่างไรก็ดีไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการที่ระบุถึงจ�านวนตัวเลข 
ผู้ถูกบังคับสูญหายท่ีแท้จริง และไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
สูญหายของประชาชนจากเหตุการณ์ดังกล่าว อีกทั้งต่อมาก่อนที่รัฐบาลพลเอก 
สจุนิดาจะลาออกได้มกีารออกพระราชก�าหนดนริโทษกรรม ท�าให้ไม่มกีารสบืสวน
สอบสวนหรอืด�าเนินคดีกบัหน่วยงานความมัน่คงทีท่�าการปราบปรามประชาชน

4) นโยบายต่อต้านการก่อความไม่สงบด้วยก�าลังทหารในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มปะทุขึ้นเมื่อราวปี 2545  
หลังมีการเปลี่ยนนโยบายการบริหารงานภาคใต้ โดยยุบหน่วยงานบริหารพิเศษ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้19 และเพิ่มบทบาทด้านความมั่นคงของส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ โดยสถานการณ์ทวีความรุนแรงมากข้ึนหลังเหตุการณ์ปล้นปืน
กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือที่ชาวบ้านเรียก
กันว่า ค่ายปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 หลังจาก
น้ันมกีารปราบปรามและตอบโต้โดยฝ่ายขบวนการต่อต้านรัฐ ท�าให้คนไทยพุทธ
ซึง่ถอืเป็นกลุม่เปราะบางในพืน้ท่ีตกเป็นเป้าหมายการโจมตีมากขึน้ ท�าให้รฐับาล
ขณะนั้นได้ตอบโต้ด้วยการใช้ก�าลังทหารและต�ารวจ มีการประท้วงและการต่อ
ต้านรัฐในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมีการใช้ความรุนแรง ซ่ึงในหลายกรณีมีการใช้

18 คณะท�างานว่าด้วยการบังคับบุคคลให้สูญหายและการสูญหายโดยไม่สมัครใจของ
องค์การสหประชาชาติ (UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances), E/
CN.4/2545/79, 18 มกราคม 2545

19 ปี 2545 มีค�าส่ังยบุศนูย์อ�านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ กองก�าลงั
บัญชาการผสม พลเรือนต�ารวจทหารที่ 43 (พตท. 43) โดยให้หน่วยงานปกติปฏิบัติหน้าที่แทน (http://
www.sbpac.go.th/?page_id=6568 )
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ก�าลังปราบปราม ท�าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง เช่น กรณีสังหาร
ประชาชนในมัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี หรือกรณีการสังหารเยาวชนทีมนัก
ฟุตบอล 19 คน ที่อ�าเภอสะบ้าย้อย เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 รวมถึง
การสลายการชมุนมุทีอ่�าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เมือ่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2547 
จนท�าให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 85 ราย และมีผู้บาดเจ็บ พิการจ�านวนมาก รวมถึง 
มีบุคคลสูญหาย 7 ราย20 

นโยบายการต่อต้านการก่อความไม่สงบด้วยก�าลังทหารในภาคใต้ เป็น
นโยบายของหลายรัฐบาลติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ภายใต้รัฐบาลทักษิณ 
ชินวัตร และต่อมาอีกหลายรัฐบาล ท�าให้เกิดการเสียชีวิตและการสูญหายของ
ประชาชนจ�านวนมาก ในส่วนการบังคบัสญูหายในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (จชต.) 
พบว่ามีผู้สูญหายที่ถูกบันทึกทั้งสิ้น 33 ราย โดยทั้งหมดเป็นชายชาวมุสลิม 
เชื้อสายมลายู โดยการสูญหายของบุคคลเกิดขึ้นที่จังหวัดยะลา 16 คน จังหวัด
นราธิวาส 11 คน และจังหวัดปัตตานี 6 คน จ�านวนการสูญหายของบุคคล 
ในภาคใต้เพิ่มสูงสุดในปี 2547 (7 คน), 2548 (7 คน) และ 2550 (8 คน)  
ก่อนการเพิ่มขึ้นของการสูญหายของบุคคลท้ังสองช่วงเวลาดังกล่าว มักจะมี
การน�านโยบายการต่อต้านการก่อความไม่สงบมาใช้21 ซึง่การด�าเนนิตามนโยบาย
นี้เม่ือผนวกกับการใช้ความรุนแรง และการคุกคามจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดน 
ท�าให้พลเรือนตกอยู่ในความหวาดกลัว พบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
การจับกุมขุมขังตามอ�าเภอใจ การทรมาน วิสามัญฆาตกรรม และการบังคับ
สูญหาย เกิดขึ้นได้ทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

20 https://prachatai.com/journal/2004/12/2006 
21 การบังคับสูญหายในประเทศไทย, อ้างแล้ว หน้า 35. 
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แม่คนหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาพโดย พรทิพย์ โม่งใหญ่)

ในเร่ืองการเข้าถึงความยตุธิรรม เน่ืองจากกฎหมายความมัน่คงทีบ่งัคบัใช้ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้22 ก�าหนดข้อยกเว้นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 
ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คุ้มครองสิทธิในแง่การควบคุมตัวบุคคล ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการเพิม่ขึน้ของจ�านวนการบังคบับุคคลให้สญูหายในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้

5) นโยบายการปราบปรามยาเสพตดิ หรอืนโยบายสงครามยาเสพตดิ

นโยบายอีกประการของรัฐบาล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของ
การสูญหายของบุคคล ได้แก่ นโยบายปราบปรามยาเสพติด ที่เริ่มต้นสมัย 
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี 2546 และสืบเนื่องต่อมาอีกหลายรัฐบาล 
นโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างยาวนานต่อการบังคับบุคคลให้สูญหายและ

22 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และ พระราชก�าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548.
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การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย (extra Judicial killing) โดยแนวคิด
ของนโยบายน้ีคือ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” และให้ถือว่าผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดเป็น “ภัยต่อความมั่นคงของประเทศ” ซึ่งจะต้องถูกปฏิบัติด้วยวิธี
การเด็ดขาดและรุนแรง23 ทั้งนี้พบว่าในช่วงการประกาศสงครามยาเสพติดใน 
ระยะแรก (1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2546) มีผู้ถูกสังหาร 2,873 คน และ
พบว่า มีเพียง 1,187 กรณีท่ีการเสียชีวิตมีหลักฐานว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กบัยาเสพตดิ24  ในส่วนการสญูหายของบุคคลมกีารร้องเรียนของญาติผูถ้กูบงัคบั
บุคคลให้สูญหายอย่างน้อย 10 กรณี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอีสาน นอกจากนั้น 
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2546 มีรายงานการบังคับสูญหาย
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ในจังหวัดภาคเหนือของไทยถูกจับกุม ถูกควบคุมตัว และ 
มีรายงานการทรมานและการบังคบัสญูหายเนือ่งจากชนชาติพนัธุก์ลุม่น้อยได้รบั
ผลกระทบจากอคติความเชื่อแบบเหมารวม พวกเขามักถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้อง
กบัการค้ายาเสพตดิ25 เนือ่งจากช่วงเวลาน้ันยงัมกีารขนส่งยาเสพตดิข้ามพรมแดน
ไทย- เมียนม่าจากบริเวณที่เป็นรัฐ “ว้า”

23 โปรดดู ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2546 ลงวันที่ 28 มกราคม 2546 เรื่อง การต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

24 https://www.posttoday.com/politic/report/352341 
25 อ้างถึงในฮิวแมนไรต์วอตช์, Not Enough Graves: The War on Drugs, HIV/AIDs, and 

Violations of Human Rights, มิถุนายน 2547
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หญิงลาหู่ซึ่งสามีถูกบังคับสูญหาย: ภาพ ประชาไท  

(https://prachatai.com/journal/2015/12/63153)

ทัง้นี ้การเกบ็ข้อมลูการบงัคบับคุคลให้สญูหายท่ีเกีย่วกบัการใช้ยาเสพติด 
เป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก เนื่องจากครอบครัวมักมีความหวาดกลัวอย่างมากเพราะ
รัฐบาลต่อ ๆ มาก็ยังมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงจึงไม่มีผู้ใด
ทราบจ�านวนการสญูหายทีแ่ท้จรงิของผูท้ีถ่กูกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ26  

6) การบังคับสูญหายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักปกป้องสิทธิชุมชนหลายคนท่ี 
ถกูบงัคบัให้สญูหาย หนึง่ในนัน้มกีรณทีีส่มควรกล่าวถงึ คอื การหายตวัไปของ บลิลี่  
หรือ พอละจี รักจงเจริญ บิลลี่ เป็นหลานชายของปู่คออี้ ผู้น�าทางจิตวิญญาณ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ปกากะญอ บ้านบางกลอยบน บนผืนป่าแก่งกระจาน หรือ  
ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ใจแผ่นดิน” บิลลี่ เป็นหนึ่งในพยานคนส�าคัญในคดีที ่
ชาวบ้านบางกลอย อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ยื่นฟ้องกรมอุทยาน 
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในคดีท่ีเจ้าหน้าที่น�าก�าลังเข้าไล่ร้ือท�าลายเผา 
บ้านเรือน และทรัพย์สินของชาวบ้านหลายครอบครัว เพื่อขับไล่ให้ชาวบ้าน

26 การบังคับสูญหายในประเทศไทย, เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้ว
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อพยพออกจาก “ใจแผ่นดิน” เนื่องจากบิลลี่เป็นคนที่รู้หนังสือไทย สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้อย่างชัดเจน และเป็นท่ีไว้วางใจของชาวบ้านที่นั่น เขาจึง
ท�าหน้าที่เป็นล่ามให้ทนายความ และเป็นผู้ช่วยเหลือชาวบ้านในการต่อสู้เพื่อ
สิทธิชุมชนของชาวปกากะญอ บิลลี่ ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จับกุมและควบคุมตัวระหว่างน�าน�้าผึ้งป่าออกจากพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยเขาถูกกล่าวหาว่าน�าน�้าผึ้งป่าออกมา
โดยไม่ได้รบัอนญุาต แต่ต่อมาเจ้าหน้าทีผู่ค้วบคมุตวัอ้างว่าได้ปล่อยตัวบลิล่ีพร้อม
รถจักรยานยนต์ และน�้าผึ้งของกลางไปโดยไม่ได้ด�าเนินคดี 

พิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยา พอละจี หรือ บิลลี่ รักจงเจริญ แกนน�ากะเหรี่ยงปากากะญอ  

บ้านบางกลอย อ�าเภอแก่งกระจาน ยืนข้างรูปของบิลลี่ ในงานร�าลึกถึงการหายตัวไปของบิลลี่  

ที่กรุงเทพฯ วันที่ 16 กันยายน 2562 (ภาพเอเอฟพี)

หลังบิลลี่หายตัวไป มือนอ หรือพิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยาของ
บิลลี่ ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลตามหาตัวบิลลี่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 
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มือนอ ได้ไปยื่นค�าร้องต่อศาลจังหวัดเพชรบุรีให้ไต่สวน ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 และมีค�าสั่งให้นายชัยวัฒน์ ล้ิมลิขิตอักษร 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขณะน้ัน ปล่อยตัวบิลลี่หลังจากที่บิลลี่  
ถูกนายชัยวัฒน์ จับกุมและควบคุมตัวพร้อมรถจักรยานยนต์ ต่อมาศาลจังหวัด 
เพชรบุรี ได้รับค�าร้องและไต่สวนพยานทั้งสองฝ่าย โดยศาลชั้นต้นและ 
ศาลอทุธรณ์มคี�าพพิากษายกค�าร้อง มอืนอได้อทุธรณ์ต่อศาลฎกีา ต่อมาเมือ่วนัที่  
9 กรกฎาคม 2558 ศาลฎกีาได้มคี�าพิพากษาว่า “ข้อเทจ็จรงิฟังไม่ได้ว่านายชยัวฒัน์  
กับพวกควบคุมตัวนายพอละจี หรือบิลลี่ไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค�าร้องของ
ครอบครวัจงึไม่มมีลู ทีศ่าลล่างทัง้สองยกค�าร้องของผูร้้องนัน้ ศาลฎกีาเหน็พ้องด้วย  
พิพากษายืน”27

แม้ศาลจะยกค�าร้องแต่มอืนอกไ็ม่สิน้หวงั เธอพยายามท�าทุกวถิทีาง และ
ไปทุกที่เพื่อร้องขอความเป็นธรรม เธอขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีบิลล่ี  
เป็นคดีพิเศษ ซึ่งการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเต็มไปด้วยอุปสรรค 
จนเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แถลงความคืบหน้าคดี 
ระบุว่าพบหลักฐานส�าคัญชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ท่ีอยู่ภายในถังน�้ามันในเข่ือน 
แก่งกระจาน ผลการตรวจสารพนัธุก์รรม DNA ยนืยนัว่าตรงกบัแม่ และยายของ 
บิลลี่ จึงส่งส�านวนให้อัยการคดีพิเศษเพื่อฟ้องนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีต
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กับพวกรวม 4 ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น 
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน และความผิดฐานอื่น ๆ  รวม 8 ข้อหา กรณีการอุ้มฆ่า  
บิลลี่-พอละจี รักจงเจริญ แกนน�ากะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย28

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 อัยการคดีพิเศษมีความเห็นสั่ง
ไม่ฟ้องนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กับพวก เนื่องจากเห็นว่าในข้อหาร่วมกันฆ่า

27 ค�าพิพากษา ที่ 7237/2558
28 https://news.thaipbs.or.th/content/295382 
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ผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันหน่วงเหน่ียวหรือกักขัง และข้อหาอื่น ๆ นั้น
ยังมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษได้ท�าความเห็นในประเด็นแย้งผลการส่ังคดีของอัยการคดี
พิเศษต่ออัยการสูงสุดเพื่อด�าเนินการตามกฎหมาย

การต่อสู้ของมือนอในฐานะผู้หญิงชาติพันธุ์ ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาเต็มไป
ด้วยอปุสรรคและความยากล�าบาก แต่เธอไม่ได้ย่อท้อ เธอยงัคงมคีวามหวงั และ
การเรียกร้องความเป็นธรรมของเธอ มิได้เพียงเฉพาะเพ่ือสามีของเธอ แต่เธอ
ขยายการต่อสู้เพื่อสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกเลือกปฏิบัติ 
และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมในฐานะประชากรของประเทศ

7) การสูญหายของนักกิจกรรมทางการเมืองที่ลี้ภัยในประเทศ 
เพื่อนบ้าน29

ภายหลังรัฐประหาร 2557 มีนักกิจกรรมการเมืองที่ต่อต้านรัฐประหาร 
และ คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ถกูด�าเนนิคดีด้วยข้อหาต่าง ๆ  กนั ท�าให้
นกักิจกรรมหลายคนต้องลีภ้ยัไปพกัอาศยัในประเทศเพือ่นบ้าน ซึง่ต่อมาปรากฏ
รายงานการสูญหายและการถูกฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหดของบุคคลเหล่านี้  
ได้แก่

สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ (สุรชัย แซ่ด่าน) ชัชชาญ บุปผาวัลย์ (สหาย
ภูชนะ) และไกรเดช ลือเลิศ (สหายกาสะลอง) ท้ังสามคือนักเคลื่อนไหวทาง 
การเมืองกลุม่ “แดงสยาม” ซึง่เรียกร้องการเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองของ
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ภายหลังการท�ารัฐประหาร 
2557 ทัง้สามคนได้ลีภ้ยัไปยงัสาธารณะประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
ซ่ึงขณะพ�านกัใน สปป.ลาว ทัง้ 3 คนยงัคงจดัรายการวทิยุออนไลน์วพิากษ์วจิารณ์
รัฐบาลไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง 

29 https://freedom.ilaw.or.th/node/733 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก)
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สุรชัย และปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์  

(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2247744) 

ต่อมาประมาณช่วงเดือนธันวาคม 2561 มีข่าวทั้งสามคนได้หายตัวไป
จากที่พักในกรุงเวียงจันทน์ และเมื่อวันที่ 27 และ 29 ธันวาคม 2561 มีการ
พบศพสองศพถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมทารุณลอยมาริมฝั่งแม่น�้าโขง บริเวณ
อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เขตประเทศไทย ซึ่งต่อมาผลการตรวจสอบ
ดีเอ็นเอของสองศพที่พบในแม่น�้าโขงนั้นตรงกับไกรเดช ลือเลิศ และ ชัชชาญ 
บุปผาวัลย์30  ซึ่งปัจจุบันพนักงานสอบสวนได้ท�าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว โดย
มีพยานหลักฐานว่าการเสียชีวิตของไกรเดช และชัชชาญ เป็นการเสียชีวิตโดย 
ถกูฆาตกรรมโดยทรมาน หรอืโดยกระท�าทารณุโหดร้าย และผูก้ระท�าผดิได้ร่วมกนั 
ซ่อนเร้น หรือท�าลายศพ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีเนื่องจาก 
ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระท�าผิด พนักงานสอบสวนจึงงดการสอบสวน 

30 https://workpointtoday.com/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF%E0%B8%99%E0%B8%84%E0
%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1-%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B-
8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99-2-%E0%B8%A8%E0%B8%9E/ 
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กรณีสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยาของ 
สุรชัย ได้ด�าเนินการแจ้งความถึงกรณีการหายสาบสูญของสุรชัยท่ีสถานีต�ารวจ
ภธูรท่าอเุทน จงัหวดันครพนม รวมถงึได้ร้องเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาต ิและคณะกรรมการจดัการเรือ่งราวร้องทกุข์กรณถีกูกระท�าทรมานและ
ถูกบังคับให้หายสาบสูญ กระทรวงยุติธรรม แต่จนปัจจุบันคดีไม่มีความคืบหน้า
โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีการพบศพของสุรชัย และปัจจุบันยังไม่มีใครทราบ 
ที่อยู่และชะตากรรมของสุรชัย

สยาม ธีรวุฒิ ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ (ลุงสนามหลวง) และ กฤษณะ ทัพไทย  
นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ซ่ึงเดินทางลี้ภัยไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หลังการท�ารัฐประหาร 2557 โดยชูชีพ 
และ กฤษณะ เป็นสมาชิกกลุ่มสหพันธรัฐไท และเป็นผู้จัดรายการวิทยุออนไลน์
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและสถาบันกษัตริย์อย่างต่อเนื่องโดย ขณะที่สยาม ธีรวุฒิ 
ได้เข้าศึกษาท่ีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขณะเดียวกันเขาก็ช่วย
ครอบครัวท�างานที่บ้านในกิจการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไปด้วย ขณะศึกษา
สยามได้เข้าร่วมกลุ่มและร่วมท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ “กลุ่มประกายไฟ”  
โดยกิจกรรมของ “กลุ่มประกายไฟ” นอกเหนือจากการต่อต้านรัฐประหารแล้ว 
ยังได้ท�ากิจกรรมกับกลุ่มแรงงานตามโรงงาน เพื่อให้แรงงานเข้าใจสิทธิของ
ตนเองและสามารถเจรจาต่อรองสิทธิต่าง ๆ กับนายจ้าง รวมถึงผลักดันระบบ
รัฐสวัสดิการในทางการเมือง นอกจากนั้นในช่วงที่คนงานโรงงานไทรอัมพ์ก�าลัง
จะถูกเลิกจ้าง 1,900 คน กลุ่มประกายไฟก็มีบทบาทส�าคัญในการร่วมต่อสู้จน
เกิดการชุมนุมประท้วงยาวนานที่กระทรวงแรงงาน31

สยามได้เดินทางออกจากประเทศในขณะอายุ 29 ปี ภายหลังการ
รัฐประหาร 2557 เพราะมีการรื้อฟื ้นทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดอาญา 

31 https://themomentum.co/siam-theerawut-thai-political-refugee-arrested-in-
vietnam/ 
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มาตรา 112 ซึ่งเหตุแห่งคดีคือการแสดงละครเวทีเร่ืองเจ้าสาวหมาป่า ซ่ึง
สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนบางกลุ่ม และท�าให้พวกเขาถูกแจ้งความ 
ด�าเนินคดีตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 ท้ายที่สุดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
ละคร เช่น ภรณ์ทพิย์ มัน่คง และปติวฒัน์ สาหร่ายแย้ม วยั 25 ปีถกูจบัด�าเนนิคดี  
โดยศาลพิพากษาจ�าคุก 5 ปี แต่ทั้งสองรับสารภาพพร้อมระบุไม่ขออุทธรณ์สู้คดี 
จึงเหลือติดคุกคนละ 2 ปี 6 เดือน 

ศรีไพร นนทรีย์ นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิแรงงาน เล่าถึง
บทบาทของสยาม ธีรวุฒิ ว่า

“สยามเป็นนักศึกษาคนหนึ่งท่ีเคยช่วยเราท�างานกลุ่มศึกษาให้กับคน
งาน และเวทีแลกเปลี่ยนกรรมกรนักศึกษา สยามเป็นคนน่ารักช่วยเหลือทุกงาน 
เดินทางไปทุกที่ที่มีกิจกรรมของคนงาน ไม่ว่าจะไกลหรือยากล�าบากขนาดไหน  
ได้ทราบข่าวน้องต้องลี้ภัยแต่ก็ยังหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกัน ต่อมาทราบว่า
น้องถูกจับและถูกส่งตัวมาไทย แต่ทางการไทยปฏิเสธการรับรู้ใด ๆ ”32

ชือ่ของสยาม ชชูพี และกฤษณะ ปรากฏเป็นข่าวเมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 
2562 หลังจาก ‘เพียงดิน รักไทย’ ผู้ลี้ภัยคนหนึ่งแพร่กระจายข่าวผ่านช่องทาง
ยูทูบว่า สยาม ชูชีพ ชีวะสุทธิ์  หรือ ลุงสนามหลวง และกฤษณะ นักจัดรายการ
วทิยใุต้ดนิชือ่ดงั พร้อมผูต้ดิตามอกีคนหนึง่ ถกูจบักุมตัวท่ีเวยีดนาม และถูกส่งตัว
กลับไทยแล้วในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 แต่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐปฏิเสธ 
ไม่ทราบเรื่อง

32 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้ว.
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กัญญา ธีรวุฒิ กับค�าถามว่าสยามหายไปไหน 

(ภาพจาก https://www.tlhr2014.com/?p=14100) 

กัญญา ธีรวุฒิ แม่ของสยาม เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ เพื่อยื่นหนังสือกับ
หน่วยงานรัฐ เพ่ือขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ ท้ังต�ารวจและทหารต่างปฏิเสธการ
ควบคมุตัว แต่ครอบครวัยงัคงกงัวลใจ เนือ่งจากข่าวต้นทางระบวุนัเวลาทีช่ดัแจ้ง  
และยังปรากฏภาพหนังสือเดินทางปลอมท่ีมีภาพบุคคลทั้งสามคนอย่างถูกต้อง
แต่กลับไม่มีใครพบทั้งสามคนอีกเลย

นักกิจกรรมท่ีสูญหายในขณะลี้ภัยในต่างแดนล่าสุด คือ วันเฉลิม  
สตัย์ศกัด์ิสิทธิ ์วนัเฉลมิเป็นนกักจิกรรมทางสงัคมทีเ่คลือ่นไหวเพือ่ความเท่าเทยีม 
ทางเพศ สุขอนามัยทางเพศและประชาธิปไตย ภายหลังการท�ารัฐประหารของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วันเฉลิมได้ตัดสินใจล้ีภัยทางการเมือง  
เนื่องจากปรากฏรายชื่อของตนในประกาศเรียกบุคคลเข้ารายงานตัวของ คสช.  
เขาจึงได้ลี้ภัยไปยังประเทศกัมพูชา และพักอาศัยอยู ่ที่แม่โขงการ์เดนส์ 
คอนโดมิเนียม ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงพนมเปญเพียงประมาณ 5 กิโลเมตร 
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พี่สาววันเฉลิมเล่าว่า เมื่อวันที่ 
4 มิถุนายน 2563 ช่วงเวลาประมาณ
ก่อน 16.40 น. มีโอกาสได้คุยโทรศัพท์
กับน้อง และได้ยินเสียงวันเฉลิมพูดว่า 
“หายใจไม่ออก” ก่อนท่ีสายโทรศัพท์
จะตัดไปและไม่สามารถติดต่อวันเฉลิม
ได้อีก เมื่อสอบถามคนใกล้ชิดจึงทราบ
ว่าได้มีกลุ่มชายพร้อมอาวุธ บังคับน�าตัว
วนัเฉลมิข้ึนรถหายไป โดยมกีล้อง CCTV 
บริเวณหน้าที่พักจับภาพไว้ได้

สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาววันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธ์ (ภาพประกอบจาก บีบีซีไทย)

หลงัจากเหตกุารณ์ดงักล่าว คนใกล้ชดิของครอบครัววนัเฉลมิได้เปิดเผย
ว่า ก่อนที่วันเฉลิมจะถูกลักพาตัวไปนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้เดินทางมาสอบ
ถามข้อมลูจากครอบครวัของวนัเฉลมิทีจ่งัหวดัอบุลราชธานว่ีาวนัเฉลิมพักอาศยั

วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ (Photo: facebook 

Wanchalearm Saysaksit)
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อยูท่ีใ่ด นอกจากนัน้ก่อนหายตวัไปวนัเฉลมิได้เคยส่งภาพถ่ายบคุคลทีเ่ขาคาดว่า
จะเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไทยที่ติดตามสอดแนมเขาในประเทศกัมพูชา 
ให้แก่คนใกล้ชิดอีกด้วย33

ภายหลงัวนัเฉลมิถกูบงัคับสญูหาย คณะกรรมการตามอนสุญัญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  
(ICPPED) ขององค์การสหประชาชาติ ได้รับการร้องเรียนจากครอบครัวว่า 
วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ลี้ภัยจากประเทศไทย ได้หายตัวไปขณะพักอาศัยอยู่ที่ 
ราชอาณาจักรกมัพูชา และคณะกรรมการฯ ได้ส่งหนงัสอืด่วนถงึเอกอคัรราชทตูและ
ผูแ้ทนถาวรกมัพูชา ประจ�าส�านกังานสหประชาชาต ิณ นครเจนวีา ขอให้กมัพชูา 
ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดยถกูบงัคบั ขององค์การสหประชาชาติท�าการ
สืบสวนสอบสวนอย่างเร่งด่วน ต่อชะตากรรมของวันเฉลิม และรายงานโดยตรง
ต่อคณะกรรมการฯในทันที

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ 
ได้แก่ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมอย่างรวบรัด
และโดยพลการ คณะท�างานว่าด้วยการสญูหายโดยถูกบงัคบัหรือไม่สมคัรใจ และ
ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องสิทธิในเสรีภาพทางความคิดเห็น 
และการแสดงออก ได้เผยแพร่หนังสือท่ีผู ้เชี่ยวชาญส่งถึงกระทรวงการ 
ต่างประเทศของไทย เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 แสดงความกังวลอย่างยิ่ง 
ต่อการลกัพาตวัและการสญูหายโดยถกูบงัคบัของนายวนัวนัเฉลมิ สตัย์ศกัดิส์ทิธิ์ 
นักกิจกรรมการเมืองไทย ตามที่มีรายงาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ  
ประเทศกมัพชูา ทีน่่าจะเกีย่วข้องกบัการแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงของเขา 
โดยได้ร้องขอข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการลกัพาตัวและสญูหายโดยถกูบงัคบัของนาย

33 https://www.bbc.com/thai/thailand-53076306 
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วันเฉลิมตามที่มีรายงาน อีกท้ัง ได้สอบถามถึงชะตากรรมและถิ่นที่อยู่ของนาย 
วันเฉลิม รวมถึงข้อมูลโดยละเอียดของการสอบสวนการสูญหายที่เกิดขึ้น34

ภาพการประท้วงของนักศึกษา เยาวชนที่ถนนราชด�าเนินในเดือนสิงหาคม 2563 

เรียกร้องให้ติดตามผู้สูญหาย

ภายหลังวันเฉลิมถูกบังคับให้สูญหายเริ่มมีการชุมนุมประท้วงของ
เยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย และให้ยุติ
การคุกคามและการบังคับสูญหายนักกิจกรรมการเมืองท่ีเห็นต่างจากรัฐ และ
มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ความเป็นธรรมและ 
หามาตรการเพื่อยุติการบังคับสูญหายในประเทศไทย การแสดงออกสาธารณะ 
 

34 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/ownLoadPublic 
CommunicationFile?gId=25351&fbclid=IwAR1ud8W5RJ5dnJA2zeg2GYVF0cprRjW6m 
3cjy5LQnGsgm98TyWVyb7PIaV4 
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เพือ่เรยีกร้องความเป็นธรรมให้แก่บรรดาผูถ้กูบังคบัสญูหายครัง้นีถื้อเป็นครัง้แรก 
ในประเทศไทยที่ประเด็นการบังคับสูญหายถูกหยิบยกเป็นประเด็นสาธารณะ
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สังคมแบบไหนที่ปล่อยให้ 
เกิดก�รบังคับสูญห�ยเพร�ะไม่ดี  
จึงสมควรห�ยไป

ดิฉันมักตั้งค�าถามว่า “สังคมแบบไหนกันที่ปล่อยให้เกิดการบังคับ
สูญหาย” และสังคมแบบไหนกันท่ีเราปล่อยให้เหยื่อต้องต่อสู้กับอ�านาจรัฐและ
อิทธิพลที่มองไม่เห็นโดยล�าพัง เราต่างทนมองหน้าผู้หญิงและเด็ก ๆ ที่อยู่กับ
ความหวาดกลัวตามล�าพังได้อย่างไร หรือเราหลับตาหรืออาจเมินหน้าหนีเพ่ือ
ไม่ต้องรับรู้หรือได้ยินเสียงร้องของพวกเขา เสียงของเหยื่อเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะ 
ในประเทศไทยหากแต่เป็นเสียงร้องของผู้คนทั่วโลกที่มีชีวิตภายใต้รัฐบาล
เผด็จการที่ไม่เคยรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เห็นต่าง โดยปล่อย 
เจ้าหน้าทีบ่างคนใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจตามทีพ่วกเขาเชือ่ว่า “ปัญหาจะหายไป  
หากคนบางคนหายไป” 

ประสบการณ์ส่วนตัวท�าให้ดิฉันทราบว่าการที่ใครบางคนถูกท�าให้ 
หายไปโดยรัฐ นอกจากรัฐจะปฏิเสธความรับผิดชอบและปฏิเสธการให้ความ
เป็นธรรมแล้ว ยงัมคีวามพยายามท่ีจะท�าให้สงัคมเชือ่ว่าคนทีส่ญูหายเป็นคนไม่ดี  
เป็นภัยสังคม เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือเกี่ยวพันกับการก่อการร้าย ซึ่งมีผลให้
สังคมรู้สึกว่าน่าจะดีแล้วที่คนไม่ดีจะหายไป เราจึงได้ยินเจ้าหน้าที่บางคนพูดถึง 
ผู้ถูกบังคับสูญหายอย่างเย้ยหยันและตีตรา เช่น เป็นพวกคอมมิวนิสต์ หรือ 
การกล่าวหาว่าคนเหล่านั้นเป็นพวกต่อต้านรัฐบาล เป็นผู้ต้องหาหนีคดี เป็น
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โจรก่อการร้าย รวมถึงนักค้ายาเสพติด หรือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีบุกรุกป่า หรือ
เป็นทนายโจร เป็นต้น ... การสร้างภาพจ�าลักษณะนี้เองที่ท�าให้สังคมไม่รู้สึกผิด 
หากคนคนหนึ่ง หรือกลุ่มคนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งต้องหายไป ในขณะที่ญาติไม่กล้า
กระแต่จะเปล่งเสียงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม

การท�าให้เหยื่อกลายเป็นคนไม่ดี ถูกน�ามาใช้เพื่อท�าให้สังคมไม่เกิด
ความรู้สึกผิด หรือรู้สึกเสียใจหากบุคคลเหล่านั้นจะหายไป มายาคตินี้เกิดข้ึน
มานานแค่ไหน ดิฉันไม่อาจทราบ จนเม่ือได้ประสบกับตัวเองในวันท่ีสมชาย  
นีละไพจติร ถกูท�าให้หายไปและช่ือของเขาถูกกล่าวถงึในฐานะของ “ทนายโจร” 
ดิฉันอยากให้ท่านทั้งหลายลองนึกถึงภาพลูก ๆ 5 คนของสมชาย นีละไพจิตร  
ทีต้่องเดนิผ่านร้านขายหนงัสอืพมิพ์ท่ีทุกฉบับพาดต่างหวัข่าวด้วยตัวอกัษรขนาด
ใหญ่เหมือนกันว่า “อุ้มทนายโจร” ดิฉันคงไม่สามารถบอกเล่าถึงความปวดร้าว 
ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ท่านท้ังหลายเข้าใจได้ และความเจ็บปวดนี้ยังรวมถึง 
ความมืดมนในการมองไม่เห็นหนทางของการเยียวยาจิตใจเด็ก ๆ 

การสร้างภาพลวงต่อสังคมเพื่อให้ไม่ต้องรู้สึกผิดหากคนคนหนึ่งต้อง 
หายไป อาจท�าให้ผู้กระท�าผิดคิดว่าเป็นชัยชนะ แต่อาจไม่มีใครรู้ว่าการกล่าวหา 
เช่นนี้ได้สร้างบาดแผลทางจิตใจให้แก่ครอบครัวโดยเฉพาะเด็ก ๆ อย่างมาก  
เดก็ ๆ  หลายคนทีต้่องเผชญิภาวะเช่นนีม้กัต้องแอบซ่อนตัว ไม่กล้าออกมาทวงถาม
ความเป็นธรรมเพื่อคนที่เขารัก เนื่องจากไม่อาจทนต่อการถูกตีตราจากสังคมได้  
เดก็หลายคนปฏิเสธการไปโรงเรยีนเนือ่งจากถกูเพือ่นล้อเลียน หรือบางคนเติบโต
เป็นคนทีต่่อต้านสงัคม ... การสญูหายของคนคนหนึง่จงึหมายถึงความสญูเสยีของ
อีกหลายชีวิตที่ไม่อาจประเมินได้

ในขณะที่ดิฉันพูดถึงการท�าให้คนบางคนกลายเป็นคนไม่ดี ดิฉันไม่ได้
หมายความที่จะปกป้องสมชาย นีละไพจิตร หรือครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหาย
รายอื่นที่ดิฉันรู้จัก หรือไม่ได้ต้องการให้ท่านทั้งหลาย หรือใครต่อใครให้ยกย่อง
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สมชาย นีละไพจิตร จนเกินจริง เพราะส�าหรับครอบครัว สมชายคือคนธรรมดา 
ๆ  ที่ท�าอะไรมามากมายในช่วงชีวิตของเขาเหมือนคนอีกหลาย ๆ คนที่อาจไม่มี
ใครรู้จัก สมชายจึงไม่ใช่ ‘วีรบุรุษ’ หรือไม่ใช่ ‘คนดี’ ตามนิยามหรือความหมาย
ที่บางคน บางสังคม หรือบางยุคสมัยก�าหนด หากแต่สมชาย คือปุถุชนคนหนึ่ง
ที่หลายต่อหลายครั้งที่เขารู้สึกเศร้าเสียใจในสิ่งที่ได้กระท�าพลาดพลั้งไป คนใน
ครอบครวัจะคุน้ชนิกบัภาพทีส่มชายหมอบกราบ ยอมจ�านน และขอการยกโทษ
ต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นที่รักยิ่งของเขา
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ไม่มีคว�มเลวร้�ยใดจะยิ่งไปกว่� 
คว�มเลวร้�ยที่ได้กระทำ�ในน�มของ
กฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม

(Montesquieu)

แพ้อย่างราบคาบในการแสวงหาความยุติธรรม

ในการพูดถึงคดีสมชาย นีละไพจิตร ดิฉันขอหยิบยกค�ากล่าวของ 
Montesquieu นักปรัชญาการเมืองชาวฝรั่งเศสท่ีกล่าวไว้ว่า “ไม่มีความ 
เลวร้ายใดจะยิ่งไปกว่าความเลวร้ายที่ได้กระท�าในนามของกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม” 35

ดงัทีด่ฉินัได้กล่าวตอนต้นแล้วว่าในบรรดาผูค้นทีถ่กูท�าสญูหายมากมาย
ในประเทศไทย คดีสมชายเป็นคดีที่มีความก้าวหน้าทางกฎหมายมากท่ีสุด  
การสูญหายของสมชายได้เปิดเผยให้เห็นช่องว่างทางกฎหมายในการท�าให ้
คนผิดไม่ต้องรับโทษ ความจริงไม่ถูกเปิดเผย และครอบครัวไม่มีโอกาสเข้าถึง
ความยุติธรรม

35 “There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield 
of the law and in the name of justice.” The Spirit of the Laws, published in 1748 by 
Charles de Secondat, Baron de Montesquieu.
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ย้อนไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 เวลาประมาณ 20.30 น. สมชาย 
ถูกคนกลุ่มหนึ่งบังคับน�าตัวขึ้นรถ บนถนนรามค�าแหง ต่อหน้าผู้คนมากมาย 
ขณะที่ สมชาย นีละไพจิตร ก�าลังขับรถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค สีเขียว มาตาม
ถนนรามค�าแหง หลังเดินทางไปพบเพื่อนที่ โรงแรมชาลีนา ในซอยมหาดไทย 
รามค�าแหง แต่เพื่อนไม่มาตามนัด เขาไม่รู้ตัวเลยว่าระหว่างเดินทางออกจาก
โรงแรม มีกลุ่มชายฉกรรจ์จ�านวน 5-6 คน ขับรถยนต์สะกดรอยติดตามมาอย่าง
กระช้ันชิด และชนท้ายรถของเชา เมือ่เขาลงจากรถเพือ่มาพดูคยุ ชายกลุม่นัน้ได้
ท�าร้ายร่างกายและผลักสมชายเข้าไปในรถคันนั้นก่อนจะขับหายไปในความมืด  
และสมชายไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่วันนั้น

ภาพถ่าย ณ สถานท่ี และเวลาเดยีวกับท่ีสมชายถกูบงัคับเอาตวัไปเมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2547 

(ภาพ Luke Duggleby- For Those Who Die Trying)

หลังสมชายไม่กลบับ้าน ดฉินัได้เข้าแจ้งความต่อพนกังานสอบสวน ของ
สถานีต�ารวจนครบาลบางยี่เรือ แต่ไม่สามารถแจ้งความได้เพราะตามกฎหมาย
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ต้องรอให้ครบ 48 ชัว่โมง อย่างไรกด็ด้ีวยการผลกัดันของหลายฝ่ายท�าให้รัฐบาล
รีบเร่งสอบสวน จนมีการจับกุมต�ารวจ 5 นาย และได้ส่งฟ้องคดีต่อศาลในข้อหา
กกัขงัหน่วงเหนีย่วและลกัทรพัย์ แต่ไม่สามารถตัง้ข้อกล่าวหาความผิดฐานบังคบั
สญูหายได้ เนือ่งจากประเทศไทยยงัไม่กฎหมายในฐานความผดิดงักล่าว การต่อสู้
คดใีนศาลชัน้ต้นมีอยัการเป็นโจทก์ ในขณะท่ีศาลอนญุาตให้ครอบครวัได้เข้าเป็น
โจทก์ร่วมในคด ีซึง่ท�าให้ดฉินัสามารถน�าส่งพยานหลกัฐานและเอกสารส�าคญัเพ่ือ
ให้ศาลพจิารณาได้ ศาลชัน้ต้นเริม่การพจิารณาคดสีมชายเมือ่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 
2548 โดยใช้เวลาพิจารณาคดีบังคับสูญหายทนายสมชายเป็นเวลาประมาณ  
4 เดอืนเศษ จนวันที ่12 มกราคม 2549 ศาลอาญาได้พพิากษาจ�าคกุนายต�ารวจ
ท่ีเป็นจ�าเลยทีห่นึง่ในคดเีป็นเวลา 3 ปี ในข้อหาข่มขนืใจผู้อืน่ให้กระท�าการใดหรือ
ไม่กระท�าการใดโดยใช้ก�าลังประทุษร้าย แต่อนุญาตให้ประกันระหว่างอุทธรณ์ 
ขณะที่ผู้ต้องหาที่เหลือให้ยกฟ้อง เนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอ 

ภาพวันฟังค�าพิพากษา ศาลชั้นต้นพิพากษาจ�าคุกจ�าเลยที่ 1 เป็นเวลา 3 ปี 
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ดฉินัอทุธรณ์ ระหว่างอุทธรณ์มข่ีาวจ�าเลยที ่1 หายตัวไป ต่อมาเม่ือวนัที่  
11 มีนาคม 2554 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องจ�าเลยท่ี 1 แต่ให้ออก
หมายจับจ�าเลยไว้แล้วให้ออกหมายขังจ�าเลยที่ 1 ไว้ระหว่างฎีกา ส่วนจ�าเลยอื่น
พิพากษายืนยกฟ้องตามศาลชั้นต้น และไม่อนุญาตให้ครอบครัวเป็นโจทก์ร่วม
ในคดี ... ดิฉันฎีกา 

จนเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกามีค�าพิพากษายืนตามศาล
อทุธรณ์ คอื ยกฟ้องผูต้้องหาทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีต่�ารวจ 5 นายและตัดสิทธคิรอบครัว
ในการเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดี36 

ด้วยความเคารพต่อศาล แต่ดิฉันมิอาจเห็นด้วยกับค�าพิพากษา 

ศาลฎีกาพิพากษาว่า “ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า สมชาย นีละไพจิตร  
ถกูคนกลุ่มหน่ึงบงัคบัขึน้รถน�าตวัไป” แม้มผีูเ้หน็เหตกุารณ์มากมาย แต่ประจกัษ์
พยานต่างถูกคุกคามจนไม่กล้ายืนยันผู้ต้องหาในช้ันศาล พยานหลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์ท่ีเจ้าหน้าที่ชั้นสอบสวนยืนยันว่ามีหลักฐานมากมาย แต่กลับ 
ไม่ปรากฏพยานหลักฐานในช้ันศาล และสดุท้ายแม้ค�าพพิากษาของศาลจะยนืยนั
เป็นที่ยุติว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเอาตัวสมชายไป แต่กฎหมายกลับท�าอะไรไม่ได้เลย  
กฎหมายไม่สามารถคุ้มครองเหยื่อของอาชญากรรมโดยรัฐในลักษณะนี้ได้เลย 
ความจริงที่เจ็บปวด คือ .. ผู้กระท�าผิดยังคงลอยนวล ในขณะที่เหยื่อตกอยู่ใน
ภาวะของ “การไม่มีอยู่” และครอบครัวต้องเผชิญกับความยากล�าบากและ
สภาวะการถูกคุกคามไม่มีที่สิ้นสุด

36 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/01/Thailand-Ten-Years-
Without-Truth-Publications-Reports-2014-THAI.pdf 
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การพิจารณาคดีในศาล (ภาพจาก Asian Human Rights Commission-AHRC)

เมือ่สมชายไม่กลบัมา และไม่มใีครพบศพของเขา ก็เท่ากบัว่าดิฉันมอิาจ
พิสูจน์ได้ว่าสมชายบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ครอบครัวจึงไม่สามารถเป็นผู้เสียหาย
แทนสมชายได้อีกต่อไป ในขณะที่ศาลฎีกาได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ของคดีการ
บงัคบัสญูหาย คอืท�าให้คดบีงัคบัสญูหายเป็นคดทีีไ่ม่มผู้ีเสยีหาย เพราะผู้เสียหาย
หายไป ผูเ้สียหายไม่มอียู ่และหากอยัการในฐานะทนายแผน่ดินซึง่มีอ�านาจฟ้อง
แทนไม่ด�าเนินการ การบังคับสูญหายใครต่อใครในประเทศไทยก็คงจบลง และ
เรื่องราวการสูญหายของประชาชนก็คงเป็นแค่เรื่องเล่ากันปากต่อปากในสังคม 
เป็นโศกนาฏกรรมส่วนตัวที่ไม่มีใครต้องรับผิดชอบและไม่มีใครต้องเสียใจ 

แม้จะพ่ายแพ้ แต่อย่างน้อยการนั่งฟังการพิจารณาคดีในศาลทุกนัด 
ก็ท�าให้ดิฉันได้ทราบความจริงบางส่วนผ่านค�าเบิกความของพยานหลายคน 
ได้ทราบว่าหลังคนกลุ่มหน่ึงผลักสมชายข้ึนรถในเวลา 20.30 น. ของวันที่ 
12 มีนาคม 2547 สมชายถูกน�าตัวไปท่ีไหน และชีวิตเขาจบลงที่ใด ดิฉันและ 
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ผูส้งัเกตการณ์คดใีนศาลต่างรบัทราบจากพยานท่ีมาเบกิความ ว่า ณ จงัหวดัหนึง่ 
ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีคนคนหน่ึงในกลุ่มผู้ต้องหาได้เดินทางไปที่นั่น มีคนที่ไป
ซื้อน�้ามันเบนซินในช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืน และหลังจากนั้นไม่นาน ... ทุกอย่าง
ก็เงียบสนิท

ดิฉันยอมรับว่าการรู้ความจริงสร้างความปวดร้าวอย่างมาก แต่การได้
รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้น และรู้ว่าใครมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้น แม้จะเกิด
ความขมขื่นจากความไม่เป็นธรรม แต่อย่างน้อยมันได้ท�าให้ดิฉันและลูก ๆ พ้น
จากพนัธนาการของความคลมุเครอื และพร้อมยนืท้าทายต่อความไม่ธรรมโดยรฐั

ตลอดเวลากว่า 16 ปีของการต่อสูค้ดีสมชาย ยงัมโีศกนาฏกรรมทีเ่กดิขึน้ 
กับผู้คนอีกมากมาย ลูกความคนหนึ่งของสมชาย ซึ่งเป็นพยานในคดีที่ถูกซ้อม
ทรมาน ได้หายสาบสูญระหว่างการคุ้มครองพยานโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ในขณะท่ีภรรยาของเขาถูกยงิเสยีชวีติในอกีหนึง่ปีถัดมา ทิง้ลกูเลก็ ๆ  สองคนให้อยู่
กบัยาย ส่วนพยานอกีสองคนถกูเจ้าหน้าทีต่�ารวจระดบัสงูฟ้องกลบั ข้อหาให้การ
อันเป็นเท็จ ภายหลัง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ปปช.) ชี้มูลว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าต�ารวจซ้อมทรมานพวกเขา ต่อมา 
หนึ่งในนั้นหายสาบสูญไป โดยไม่มีใครทราบชะตากรรม ในขณะที่ต�ารวจที่เป็น
จ�าเลยที่ 1 ในคดีซึ่งศาลชั้นต้นลงโทษจ�าคุก 3 ปี ก็ได้หายสาบสูญระหว่างการ
อทุธรณ์  ผูต้้องหาทีเ่หลอืแม้วนันีพ้วกเขาจะยงัคงมคีวามเจรญิก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน แต่หลายคนเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุลใหม่ 

ผ่านมา 16 ปี ลูก ๆ ดิฉันต่างเติบโตขึ้นอย่างไม่กลัว และกล้าหาญ 
ในการเผชิญหน้ากับความจริง ทุกคนมีชีวิตที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนรอบข้าง 
แต่ไม่ประนีประนอมและไม่ก้มหัวให้ความไม่เป็นธรรม แต่ใครจะทราบว่า ยังมี
ครอบครวัผูถ้กูบงัคบัสญูหายอกีมากมายทีผู่ห้ญงิและเด็ก ๆ  ยงัคงประสบปัญหา
การสร้างค�าอธบิายเกีย่วกบัเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้กบับุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะ
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เด็ก ๆ เด็กส่วนมากไม่เข้าใจว่าท�าไปพ่อจึงไม่กลับบ้าน ในขณะที่มีข่าวลือว่าพ่อ
ของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด จึงท�าให้ต้องหลบหนีไป เด็ก ๆ ต้อง
เผชิญกับค�าถามจากเพื่อน ๆ หรือครูที่โรงเรียน ท�าให้ไม่อยากไปโรงเรียน และ
เนื่องจากผู้หญิงในครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหายต้องมีชีวิตอยู่กับความทรงจ�า 
อันขมขื่นเป็นเวลานาน โดยเฉพาะผู้หญิงในกลุ่มชาติพันธุ์ที่การบังคับสูญหาย 
มผีลต่อการด�าเนนิชวีติท่ีผกูพันกบัความเช่ือทางศาสนา ประเพณ ีและวฒันธรรม
ท้องถิ่น ส่งผลให้เด็ก ๆ เติบโตมากับแม่ที่มีความเครียดเร้ือรัง จากปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยขาดการเหลียวแลและเยียวยาจากรัฐ

การแก้ปัญหาของรัฐ: เต็มใจ หรือเจตนาปกปิด

เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ครั้งที่ประเทศไทยไปรายงานสถานการณ์สิทธิ
มนษุยชน ตามกตกิาสากลว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง ผู้แทนไทย
ได้แจ้งต่อคณะกรรมการตามอนสุญัญาฯ ว่านายกรฐัมนตรไีด้มคี�าสัง่ส�านกันายก
รฐัมนตร ีให้แต่งตัง้ คณะกรรมการจดัการเรือ่งราวร้องทกุข์กรณถีกูกระท�าทรมาน
และบังคับให้สูญหาย เพื่อติดตาม ตรวจสอบ เยียวยาผู้ถูกทรมานและถูกบังคับ
สญูหาย แต่น่าเสยีดายที ่คณะกรรมการ และอนุกรรมการทีต่ัง้ขึน้ ล้วนประกอบ
ไปด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยไม่มีภาคประชาสังคม หรือครอบครัวผู้สูญหาย  
เข้าร่วมเป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการ 

ผ่านไป 3 ปี แม้คณะกรรมการฯจะสามารถสืบทราบชะตากรรมของ
ผู้สูญหายบางคน หากแต่คณะกรรมการฯ กลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการ
เปิดเผยความจริง น�าคนผิดมาลงโทษ และคืนความเป็นธรรมให้ครอบครัว 
ผูท้ีย่งัคงสญูหาย นอกจากนัน้สิง่ท่ีคณะกรรมการฯ ได้กระท�า คอื การส่งเจ้าหน้าที ่
ไปพบญาติผู้สูญหายในหลายพื้นท่ี และโน้มน้าวให้ครอบครัวต้องจ�ายอมถอน
เร่ืองร้องเรียนจากคณะท�างานด้านการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจ ของ
องค์การสหประชาชาติ (UN Working Group on Involuntary or Enforced 
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Disappearance – WGEID) เพียงเพื่อต้องการลดจ�านวนตัวเลขผู้ถูกบังคับ
สญูหายในประเทศไทย โดยไม่ใส่ใจต่อการค้นหาความจรงิและน�าคนผดิมาลงโทษ 
ญาติหลายคนมีความหวาดกลัวจึงจ�ายอมลงนามเพื่อถอนเรื่องแม้จะไม่เต็มใจ 

การกระท�าของรัฐบาลจึงแสดงถึงความไม่เต็มใจ (un willing) ในการ
ให้ความเป็นธรรมแก่ครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหาย ขณะเดียวกันกลับพยายาม
ปกปิดสิ่งที่รัฐได้กระท�าอย่างน่าละอาย โดยใช้อ�านาจที่รัฐบาลมีอยู่

ปัจจุบัน ปัญหาเร่ืองจ�านวนท่ีแท้จริงของผู ้ถูกบังคับให้สูญหายใน
ประเทศไทยยังคงเป็นปริศนา โดยท่ียังไม่มีหน่วยงานใดของรัฐสามารถยืนยัน
ตัวเลขที่แท้จริงได้ เนื่องจากอาชญากรรมร้ายแรงนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐโดยตรง ที่ผ่านมาจึงเป็นหน้าที่ของญาติผู้สูญหายที่จ�าเป็นต้องออกมาเปิด
เผยเรื่องราวของตนเองเพื่อขอให้มีการริเริ่มกระบวนการติดตามและสืบสวน
สอบสวน หลายครอบครัวที่มิอาจทนต่อการถูกคุกคามได้ต้องหลบซ่อนตัว 
ในมุมมืด และถอยห่างจากการค้นหาความจริง เหยื่อหลายคนพยายามรักษา
ความทรงจ�า และไม่เคยอ่อนล้าในการทวงถามความยุติธรรม แม้รัฐจะพยายาม
ลบหลักฐานหรือข้อมูลท่ีเป็นความทรงจ�าของเหยื่อ แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ดิฉัน 
เชื่อว่า ในวันหนึ่งข้างหน้าแม้รัฐจะสามารถท�าให้จ�านวนตัวเลขและชื่อคนหาย 
หายไป แต่เรื่องราวของพวกเขาจะยังคงอยู่ ใบหน้าของเหยื่อจะไม่หายไปไหน 
แต่จะยังคงทวงถามความเป็นธรรมจากรัฐ จากรุ่นสู่รุ่นไม่มีที่สิ้นสุด

ในความเห็นของดิฉันแม้ตลอดเวลาท่ีผ่านมา รัฐจะพยายามอย่างมาก
ในการลบความทรงจ�าของเหยือ่แต่รัฐกไ็ม่อาจลบหรอืปิดบงัความจรงิทีเ่กดิข้ึนได้ 
และความจรงินีเ้องทีท่�าให้การต่อสูเ้พือ่ความยตุธิรรมยงัคงด�ารงอยู ่เพราะจะไม่มี
ใครลมืความทรงจ�าทีโ่หดร้ายของอาชญากรรมโดยรัฐทีเ่กดิขึน้อย่างไม่ยติุธรรมได้ 

การบังคับให้บุคคลสูญหายโดยรัฐไม่ได้เป็นเร่ืองใหม่ส�าหรับสังคม
การเมืองไทย การหายตัวไปอย่างคลุมเครือของเหยื่อจึงส่งผลให้เกิดความ
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หวาดระแวงระหว่างรัฐและประชาชนเสมอมา แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เรื่องราวของ
บุคคลหลายคนซึ่งเป็นที่รักและยกย่องของผู้คนมากมายได้ถูกเก็บรักษาไว้ใน
ความทรงจ�าของสังคมเสมอ ท้ังกรณี เตียง ศิริขันธ์, พร มะลิทอง, ฮัจยีสุหรง  
อับดุลกาเดร์, ทนง โพธ์ิอ่าน รวมถึงผู้สูญหายในช่วงการปราบปรามพรรค
คอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย ในจังหวดัพทัลงุ ผูส้ญูหายจากเหตกุารณ์พฤษภาคม 
2535 หรือกรณีผู้สูญหายช่วงสงครามยาเสพติดในภาคเหนือและภาคอีสาน  
รวมถึงประชาชนอีกจ�านวนมากที่ถูกอุ ้มหายจากสถานการณ์ความรุนแรง 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ก�รบังคับสูญห�ย  
อาชญากรรมโดยรัฐ 
และค�าสาปของความคลุมเครือ 37

จนทุกวันนี้ สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเสมือนเงาบาง ๆ  ที่ยังคงครอบง�าชีวิต ที่ไม่ใช่
เฉพาะครอบครวัของดฉินั แต่หมายถึงอกีหลายครอบครัวของผูถ้กูบังคบัสญูหาย 
คือ ... ความคลมุเครอื ความคลมุเครอืเป็นเสมือนค�าสาปทีต่รงึชวีติของครอบครวั
ผูถ้กูบงัคบัสญูหาย ... ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ ในขณะทีถ่อยหลังกลับกไ็ม่ได้เช่นกนั 
มีความคลุมเครือมากมายที่ปกคลุมชีวิตของครอบครัวและท�าให้เหยื่อหลายคน 
ไม่สามารถเช่ือมโยงตนเองกับสังคมและวัฒนธรรมที่พวกเขาอยู่ ไม่ว่าจะเป็น 
ความคลุมเครือ ของการมีชีวิตกับความตาย ผู้หญิงหลายคนท่ีสามีสูญหาย 
ไม่สามารถจัดวางสถานะของตัวเองระหว่างการเป็นหม้าย หรือสมรส เด็ก ๆ  
ไม่สามารถระบุสถานะของบิดา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้รัฐไม่เคยรับรู้ แม้คนของรัฐ 
จะเป็นผู้กระท�าผิด แต่รัฐปิดหูปิดตาต่อการก่ออาชญากรรมนี้มาโดยตลอด เมื่อ
ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่รับรู้ จึงหลอกตัวเองว่า ... ไม่มี 

ความจริงใจ ของรัฐในการให้ความส�าคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นอีก
ประการทีเ่ราควรให้ความส�าคัญ เพราะในขณะทีร่ฐับาลประกาศให้ สิทธมินษุยชน 

37 “ค�าสาปของความคลุมเครือ: เหยื่อการบังคับสูญหายกับการเลือกไม่ใช้ความรุนแรงใน 
ต่างประเทศและข้อคดิสูส่งัคมไทย” ประทบัจติ นลีะไพจติร, อนรรฆ พทิกัษ์ธานนิ และ สวรนิ สทิธสิาร, พืน้ที่
สนัติวธิหีนทางสงัคมไทย ความรูค้วามลบัความทรงจ�า, ชยัวฒัน์ สถาอานันท์, บรรณาธกิาร,กรุงเทพฯ 2559.
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เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ38 แต่รัฐกลับตรากฎหมายมากมายในการจ�ากัดสิทธิ
เสรีภาพประชาชน หรือการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุม้ครองบคุคลทกุคนจากการหายสาบสูญโดยถกูบงัคบั ของ
องค์การสหประชาชาต ิ( The International Convention for the Protection of 
All Persons from Enforced Disappearance) และให้มกีารจัดท�าร่างกฎหมาย
ป้องกันการทรมานและการบังคับสูญหาย39 แต่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับ 
ตกไปในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยไม่มีค�าอธิบาย
ใด ๆ และแม้วันนี้คณะรัฐมนตรี รวมถึงพรรคการเมืองต่างจะได้น�าเสนอร่าง 
ฉบบัใหม่สูส่ภาผูแ้ทนราษฎร แต่กย็งัเป็นความท้าทายความจรงิใจของรฐับาลว่า
จะผ่านกฎหมายเพือ่ป้องกนัและยตุกิารทรมานและการการบังคบัสญูหายอย่างไร 
จะให้ความส�าคัญกับเหยื่อมากแค่ไหน จะยืนยันหลักการการบังคับสูญหายเป็น
อาชญากรรมต่อเนือ่งทีไ่ม่มอีายคุวาม และรฐัมหีน้าทีต้่องตดิตามหาตวัผูส้ญูหาย
ทุกคนจนกว่าจะทราบที่อยู่และชะตากรรม หรือให้มีกฎหมายเพียงเพ่ือเป็น
หน้าตาของรัฐบาลแต่ไม่สามารถเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ผู้กระท�าผิดและผู้สั่งการ 

38 https://www.ryt9.com/s/govh/2782029 
39 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 (https://cabinet.soc.go.th/soc/

Program2-3.jsp?top_serl=99319502) 
1. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจาก

การบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance : CED) และเสนออนุสัญญาฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาตพิิจารณาก่อนเสนอสภานติบิญัญตัแิห่งชาตเิพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย พ.ศ. .... มีสาระส�าคัญเพื่อให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 
การบงัคบับคุคลให้สญูหาย อนัเป็นกฎหมายท่ีคุ้มครองสิทธิมนษุยชนตามพันธกรณีทีก่�าหนดไว้ในสนธสิญัญา
ระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นภาคหีรอืร่วมลงนาม ตามทีก่ระทรวงยติุธรรมเสนอ และให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยให้รบัความเหน็ของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิและฝ่ายกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ได้จริง ซึ่งนั่นหมายความว่าการให้ค�ามั่นในการมีกฎหมาย และการให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฯก็คงเป็นแค่ค�ามั่นสัญญาลม ๆ แล้ง ๆ ที่รัฐใช้เป็นข้ออ้างเพื่อปกปิด
ความผิด และความกลัวของตัวเอง

เช่นเดียวกับความคลุมเครือทางกฎหมาย “สภาวะ” “การไม่มีอยู ่
ทางกฎหมาย” เอื้อต่อวัฒนธรรมการงดเว้นโทษ เพราะเมื่อไม่มีกฎหมายย่อม
ไม่มคีวามผดิ เกดิภาวะคลมุเครอืว่าใครคอืผูก้ระท�าผดิ หรอืไม่มผีูก้ระท�าผดิ หรือ 
มีผู้กระท�าผิดหากแต่รัฐปล่อยให้มีการลอยนวลพ้นผิด (impunity) สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ล้วนเป็นความคลุมเครือที่ปกคลุมชีวิตของดิฉันและครอบครัวผู้ถูกบังคับ
สูญหายตลอดมา

นอกจากนั้น “ความคลุมเครือ” ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกปิด
ความจริง และท�าให้เหยื่อหลายคนสูญเสียอัตลักษณ์และความเชื่อมั่นในตนเอง 
ในหลายกรณี ความทรงจ�าของเหย่ือถูกท�าลายโดยการสร้างความทรงจ�าใหม่
ขึ้นมาทดแทน การท�าให้เหยื่อกลายเป็นคนผิด การไม่รับฟังเสียงของครอบครัว 
การอ้างความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครอง 
เจ้าหน้าทีซ่ึง่ถกูน�ามาใช้เพยีงเพือ่ปกปิดความหวาดกลัวของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีกระท�าผิด

ในความเป็นจริง การบังคับบุคคลสูญหายก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง 
ใหญ่หลวงต่อเหยื่อ ชุมชน และสังคมในวงกว้าง ทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สทิธิทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม นอกจากนัน้การสร้าง “ภาวะคลุมเครอื
ของการหาย” อันเป็นสภาวะที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการมี และไม่มีชีวิตอยู่ ท�าให้
ลกัษณะผลกระทบของการบงัคบับคุคลสญูหายมคีวามซับซ้อนกว่าความรุนแรง
ในรูปแบบอื่น การบังคับบุคคลสูญหายยังได้สร้างความหวาดกลัวอย่างมาก
ต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย เพราะการบังคับบุคคลสูญหาย ไม่เพียงแต่ท�าร้าย
ร่างกาย (body) ของเหยื่อ แต่ยังได้ท�าลายตัวตน (self) ซึ่งหมายถึงการท�าลาย
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ และอตัลกัษณ์ทัง้เหยือ่ทางตรงและเหยือ่ทางอ้อม ซ่ึงคอื
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ครอบครวั40 ผลกระทบเชงิลกึเช่นนีอ้าจส่งผลให้เหยือ่ทางอ้อมมกัประสบปัญหา
กับการไม่สามารถเช่ือมโยงตนเองเข้ากับสังคมได้โดยง่าย ท�าให้การด�าเนินชีวิต
ต่อของเหยื่อเป็นเรื่องยากล�าบากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังท�าให้เหยื่อประสบปัญหาและ
เกิดความกดดันในการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้าง โดยพวกเขาอาจมีอาการ  
Post-traumatic stress disorder ซึง่จะแสดงอาการในระยะยาว เด็ก ๆ  หลายคน 
มีอาการหวาดกลัวและหวาดระแวงอยู่เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งส่งกระทบ
ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ ภาวะความคลุมเครือท�าให้เหยื่อสร้าง
จินตนาการของการสูญหายด้วยภาพของการทรมาน ทารุณกรรม จนถึงการ
ท�าลายหรืออ�าพรางศพ ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อสภาพจิตใจ เหยื่อส่วนมากต้อง
ทกุข์ทรมาน และพันธนาการตวัเองในเงาความทรงจ�าท่ีโหดร้ายทารุณจนชัว่ชีวติ 
การทราบความจริงจึงมีความส�าคัญกับเหยื่อและครอบครัวมาก ตามหลักสากล 
สทิธทิีจ่ะทราบความจรงิ หมายถึงสทิธขิองเหยือ่และญาตใินการทีจ่ะรูค้วามจรงิ 
ที่เกิดข้ึนไม่เพียงแต่ข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่ท�าให้เกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเท่านั้น แต่รวมถึงเหตุที่ท�าให้เกิดการกระท�าละเมิดด้วย ความจริงนี้
จะต้องถูกเปิดเผยและเผยแพร่สู่สาธารณะ ไม่ใช่เพียงเพ่ือประโยชน์ของเหยื่อ
และญาติ และยังเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม เว้นแต่กรณีที่ข้อมูลนั้นอาจ
เป็นอันตรายต่อเหยื่อและญาติ41

ความอ่อนล้า และความหวาดกลวั ของเหยือ่และครอบครวัเป็นสิง่ส�าคญั 
ท่ีท�าให้การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเป็นไปด้วยความยากล�าบาก ในขณะท่ีเหยื่อ
พยายามเรียกร้องความจริงและความยุติธรรม ท่ามกลางสถานการณ์ที่เสรีภาพ

40 อ้างแล้ว, “ค�าสาปของความคลุมเครือ: เหยื่อการบังคับสูญหายกับการเลือกไม่ใช้ 
ความรุนแรงในต่างประเทศและข้อคิดสู่สังคมไทย” ประทับจิต นีละไพจิตร, อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และ 
สวริน สิทธิสาร, พ้ืนท่ีสันติวิธีหนทางสังคมไทย ความรู้ความลับความทรงจ�า, ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 
บรรณาธิการ,กรุงเทพฯ 2559.

41 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก, สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและ
ชดใช้ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและกว้างขวาง, กรุงเทพฯ, 2555. หน้า 210. 
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ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถูกคุกคามและถูกจ�ากัดอย่างมาก  
มีการท�าให้คนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐกลายเป็นคนผิดกฎหมาย และน�ามาสู่การถูก
ฟ้องร้องด�าเนินคดีในลักษณะท่ีเรียกว่า “การฟ้องปิดปาก” หรือ การคุกคาม
โดยใช้กฎหมาย (Judicial harassment) ท�าให้เหยื่อและครอบครัวอ่อนล้ากับ
การเรยีกร้องความยติุธรรมและการชดใช้เยยีวยาจากรัฐ เพราะรฐัไม่เคยยอมรบั
ผิด ที่ผ่านมาจึงท�าให้เกิดค�าถามขึ้นมากมายว่า ท�าไมคนที่เห็นต่างจากรัฐจึงต้อง
ถูกปิดปาก หรือถูกท�าให้เงียบเสียง แล้วท�าไมเราจึงเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เลย 
ท�าไมกฎหมายหลายฉบบัจงึคุ้มครองเจ้าหน้าทีม่ากกว่าจะคุม้ครองประชาชน ... 
อย่างไรกด็ ีค�าพดูและแววตาทีเ่ย้ยหยนัของบรรดาอาชญากร กย็งัเทยีบไม่ได้กบั
ความเงียบของสังคม

เพราะกลัว จึงต้องท�าให้หายไป

ปัญหาของรัฐบาลเผด็จการ คือ ความกลัว แต่ในขณะที่กลัว รัฐก็มี
อ�านาจและมีอาวุธต่าง ๆ มากมาย มีปืน มีคุก และเจ้าหน้าที่รัฐบางคนก็ไม่เคย
กลัวที่จะใช้มันกับคนท่ีบังอาจท้าทายอ�านาจของพวกเขา แน่นอนว่าประชาชน
ต่างรู้สึกกลัว แต่ความกลัวท่ีถึงท่ีสุดสามารถกลับกลายเป็นความกล้าในการ
เผชิญหน้าอย่างไม่กลัวอีกต่อไป และประชาชนได้บันทึกประวัติศาสตร์ของ 
ตัวเองผ่านการรักษาความทรงจ�าที่ไม่มีอ�านาจใดมาลบเลือนได้ เรื่องเล่าและ
ความทรงจ�าเหล่านี้แม้ขมขื่น ปวดร้าว และพ่ายแพ้ แต่มันจะถูกบอกเล่าจากรุ่น
สู่รุ่นไม่รู้จักสิ้นสุด

อย่างที่ดิฉันได้กล่าวไว้ว่า เจ้าหน้าท่ีบางคนเชื่อว่า “ปัญหาจะหายไป 
หากคนบางคนถูกท�าให้หายไป” ซึ่งต่อมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความเชื่อ 
ดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะการสูญหายของสมชาย นีละไพจิตร และ 
อีกหลาย ๆ  คน ท�าให้เรือ่งราวการอุม้ฆ่าในประเทศไทยถกูหยบิยกมาพดูถงึอย่าง
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กว้างขวาง และน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย เหยื่อหลายคนได้เปิด
เผยใบหน้าเพือ่ลกุข้ึนทวงถามความจรงิ และความยติุธรรมจากรฐั และรฐัไม่อาจ
หลบซ่อน และปิดบังความจริงได้อีกต่อไป
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คว�มหวัง  
และการรอคอยการชดใช้

การชดใช้เยยีวยาความเสยีหายหลงัการละเมดิสทิธิมนษุยชนร้ายแรง 
มีความส�าคัญมากส�าหรับเหยื่อ การเยียวยาจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของ
เหยือ่และครอบครัว รวมถงึเป็นการคนืศกัดิศ์รใีห้กับเหยือ่ การให้ความช่วยเหลอื 
เยียวยาความเสียหายแก่ผู ้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงเป็น 
กระบวนการหนึ่งในการแก้ปัญหาความขัดแย้งซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
สหประชาชาติว่าด้วยการชดใช้ความเสียหาย และการยุติการลอยนวลพ้นผิด 
(impunity)

การเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล มีหลายลักษณะ
ทั้ง การเยียวยาที่เป็นค่าสินไหมทดแทน (compensation) และการเยียวยา 
ที่ไม่ใช่ค่าสินไหม เช่น 

1) การเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรม (Judicial Remedy) 
เป็นการฟ้องร้องด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิด หรือการร้ือฟื้นคดีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อคืนความเป็นธรรมให้เหยื่อและครอบครัว 

2) การท�าให้คืนสู่สภาพเดิม (Restoration) มีเป้าหมายเพื่อหวนคืน
หรือท�าให้การกระท�าที่ก่อให้เกิดการละเมิดเป็นโมฆะ เช่นการชดเชยทางการ
เงิน การคืนทรัพย์สิน 
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3) การท�าให้พอใจ (Satisfaction) มาตรการการท�าให้พอใจ เช่น
การท�าให้พอใจโดยค�าวินิจฉัยของฝ่ายตุลาการ การขอโทษสาธารณะ (public 
apology) การยอมรับความผิด (accountability) การค้นหาว่าบุคคลอยู่ท่ีใด 
หาอัตลักษณ์ของเด็กที่ถูกลักพาตัว หาศพของผู้ที่ถูกฆาตกรรม และให้ความ
ช่วยเหลือในการค้นหา การระบุตัว และการฝังศพ โดยสอดคล้องกับประเพณี
และชุมชน42

4) การรักษาความทรงจ�า (Memorization) เช่นการสร้างอนุสาวรีย์ 
หรือ การร�าลึกสาธารณะถึงเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการจัดท�า
บันทึก 

5) การป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นอีกใน
อนาคต เช่นการปรับปรุงกฎหมาย การปฏิรูปต�ารวจ ปฏิรูปทหาร หรือปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม43 (Institutional Reform) เป็นต้น

ในการละเมดิสทิธิมนษุยชนร้ายแรง การชดเชยความเสียหายทางจิตใจ 
เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องถูกพิจารณา เน่ืองจากหลังการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ผู้เสียหายมักตกอยู่ในความทุกข์ใจ วิตกกังวล มีความกลัว มีความรู้สึกต่อ
เพื่อนมนุษย์ผิดไป44 เหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายคนประสบปัญหา
ความเครียดทางจิตใจ (Post Traumatic Stress Disorders – PTSD) หลาย
คนไม่สามารถเช่ือมโยงคนเองกับสังคมรอบข้างได้ ทั้งนี้ ศาลสิทธิมนุษยชน 
แห่งทวปีอเมรกิาได้ก�าหนดการชดเชยแก่ส่ิงท่ีเรียกว่า “ความเสยีหายทางจติใจ”  
แก่เหยื่อในการชดเชยความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ศาล 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรปได้มีค�าส่ังให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เหยื่อ  

42 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก, สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและ
ชดใช้ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและกว้างขวาง, กรุงเทพฯ, 2555. หน้า 239. 

43 เรื่องเดียวกัน, หน้า 117.
44 Shaplan, J., Willmore, J., & Duff, P., Victims in the Criminal Justice System, 

page 97. Brookfield: Gower Publishing Company.
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ต่อความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินเมื่อศาลพบว่าเม่ือพวกเขาประสบกับความ 
ทุกข์ใจ ความเครยีด หรือความเจบ็ปวดทางจติใจหรอืทางกายอืน่ ๆ   ศาลฯ เหน็ว่า 
ได้เกิดความเสยีหายท่ีไม่ใช่ตวัเงนิขึน้กบัทายาทของเหยือ่ ความเสียหายทางจิตใจ
นั้นไม่จ�าเป็นต้องแสดงออกโดยเหยื่อ45 

ในประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายรับรองสิทธิการเยียวยา 
ความเสียหายของผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีความรุนแรงทางการเมืองหรือ
การละเมดิสทิธมินษุยชนไว้โดยเฉพาะ46 อกีท้ังการเยยีวยาตามกฎหมายทีร่ฐัให้แก่
ผูเ้สยีหาย เป็นเสมอืนการสงเคราะห์ มากกว่าการส�านกึผิดในส่ิงท่ีรัฐได้กระท�าไป  
ในหลายครั้งหลังการเยียวยายังมีการทวงบุญคุณกับเหยื่อและครอบครัว  
มีการขอให้เหยื่อสัญญาว่าจะไม่มีการฟ้องร้องด�าเนินคดีกับรัฐอีก การเยียวยา
ในลักษณะนี้จึงไม่เป็นการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับเหยื่อและครอบครัว 
หากแต่เป็นการซ�้าเติมบาดแผลทางจิตใจให้เหยื่อมากขึ้น

การชดเชยเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ถือว่ามีความก้าวหน้า 
มากที่สุดในประเทศไทย คือ การเยียวยาเหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 รวมถึงกรณ ี
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหาย ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ภายใต้รฐับาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร เมือ่ พ.ศ. 2555 โดยคณะรฐัมนตรี  
ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์
ความรุนแรงเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 ทั้งการเยียวยาด้านสินไหม
ทดแทน และการเยียวยาด้านคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต พิการ รวมถึง
กรณีผู้ถูกบังคับสูญหาย และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

45 คณะกรรมการนกันติศิาสตร์สากล ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก, เร่ืองเดยีวกนั อ้างแล้ว, หน้า 139.
46 การเยยีวยาความเสยีหายจากการละเมดิสิทธมินษุยชนทีผ่่านมา รฐับาลมกัใช้มต ิครม. หรอื 

พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 หรือ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 หรือ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา 2544 เป็นต้น
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ซ่ึงเชื่อว่าเกิดจากการกระท�าของเจ้าหน้าท่ีรัฐ แต่การเยียวยาครั้งนี้กลับมิได ้
น�ามาใช้แก่กรณผีูส้ญูหาย หรอืผูเ้สียชวีติจากการละเมิดสทิธมินษุยชนในภูมภิาค
อื่น ๆ  ท�าให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่อื่น รู้สึกว่า
ถูกเลือกปฏิบัติและไม่ได้รับความเป็นธรรม

ในต่างประเทศ อาร์เจนตินา ถือเป็นประเทศที่ก้าวหน้ามากที่สุดใน
การให้การเยียวยาแก่เหยื่อและครอบครัว โดยเฉพาะการเยียวยาด้วยความ
ยติุธรรม โดยการน�าคนผดิมาลงโทษ และการคนืศกัดิศ์รแีก่ครอบครวัและชมุชน 
เห็นได้จากภายหลังภายหลังสงครามสกปรก (Dirty War) ในปี 2519 – 2526 
อาร์เจนตนิามกีารเปลีย่นผ่านมาเป็นระบอบประชาธปิไตย กลุม่แม่ ๆ  ทีถ่กูเรยีกว่า  
“หญิงบ้าแห่งจัตุรัสมาโย” หรือ Madres of Plaza de Mayo ก็ไม่หยุดการ
เคลื่อนไหว พวกเธอเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรม มาเป็นการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง พวกเธอไม่ยอมรับค่าชดเชย จนกว่ารัฐบาลทหาร
อาร์เจนตินาจะยอมรับผิด และให้มีเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง ท�าให้
การไต่สวนคดเีริม่ขึน้อีกครัง้ หลงัเหตกุารณ์ผ่านไป 22 ปี ซึง่ท�าให้สามารถน�าคนผดิ 
มาลงโทษ มีการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้สูญหาย มีการน�า
กระดูกของผู้ถูกบังคับสูญหายคืนแก่ครอบครัว ยายคนหนึ่งแห่งจตุรัสเดอมาโย  
ผูต่้อสูอ้ย่างไม่รูจ้กัเหนด็เหนือ่ย กล่าวว่า “แม้ความยุตธิรรมจะมาสาย แต่ก็มาถึง”  
จากน้ันกลุม่แม่ ๆ  บางส่วนกป็ระกาศยตุกิารชมุนมุ แต่ยงัมกีลุม่แม่บางส่วนยงัคง
ชุมนุมทุกวันพฤหัสบดีเพื่อพูดถึงประเด็นทางสังคมอื่น ๆ 
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การจัดพิมพ์ธนบัตรเพื่อระลึกถึงคุณูปการของกลุ่มแม่และยายแห่งจัตุรัสเดอมาโย 

นอกจากการเยียวยาด้วยความยุติธรรม ต่อมาในปี 2558 นางคริสตินา 
เฟอร์นานเดซ อดตีประธานาธบิดหีญงิคนแรกของอาร์เจนตนิา ได้จดัพิมพ์ธนบตัร
ที่พิมพ์ภาพของกลุ่ม “แม่” ที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารเพื่อร�าลึกถึง
ความเสยีสละและความกล้าหาญของพวกเธอในการต่อสูเ้พือ่ความยตุธิรรมและ
ประชาธิปไตยส�าหรับอาร์เจนตินา47 ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติและคืนศักดิ์ศรีแก่
พวกเธอ พวกเธอไม่ใช่หญิงบ้าแห่งจัตุรัสมาโย (Madres of Plaza de Mayo) 
อีกต่อไป แต่พวกเธอคือแรงบันดาลใจให้แก่ผู้หญิงมากมายในการเรียกร้อง 
ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งไม่ใช่เพียงในประเทศของเธอแต่หมายถึงผู้
หญิงอีกมากมายจากทั่วทุกมุมโลก

47 https://www.cfkargentina.com/se-emitira-un-billete-de-100-pesos-en-
homenaje-a-las-madres-y-abuelas-de-plaza-de-mayo/?fbclid=IwAR0jjE6hiKwnk-9-Jzc22a_-
PoyBp0wKPevIPu41X6r4SdJqtW1FWFY_vFg 
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แด่ผู้หญิงทุกคนที่เป็นเหยื่อ 
ของอาชญากรรมโดยรัฐ

ในทศวรรษทีผ่่านมา มผีูห้ญงิหลายคนทีส่มควรยกย่องและกล่าวถึงความ
พยายามของพวกเธอในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  
การต่อสูข้องพวกเธอได้ก้าวผ่านการเรยีกร้องเพือ่ครอบครวัไปสูก่ารปฏรูิปสงัคม
และกระบวนการยุติธรรม พวกเธอล้วนเป็นแรงบันดาลใจท่ีมีคุณค่าต่อผู้คน
มากมาย ผู้หญิงที่ดิฉันขอกล่าวถึง ไม่ว่าจะเป็น พเยาว์ อัคฮาด แม่ของพยาบาล
อาสา กมนเกด อคัฮาด ผูห้ญงิคนเดียวในกลุม่ผูเ้สยีชวีติ 6 รายท่ีวดัปทมุวนาราม 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 
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ซึง่แม้เหตกุารณ์จะผ่านไปแล้ว 10 ปี แต่พเยาว์ยงัเหน็ว่าผู้กระท�าความผิด  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งสลายการชุมนุมจนท�าให้มีผู ้เสียชีวิตจ�านวนมาก 
ยงัไม่ได้ถกูน�าเข้าสูก่ระบวนการยุตธิรรม และยงัไม่มีท่าททีีรั่ฐจะแสดงความรับผิด
ชอบ หรอืแม้แต่ค�าขอโทษ พเยาว์เปลีย่นความคบัแค้นใจจากการสูญเสียลูกสาว 
เป็นพลังในการลุกขึน้มายนืหยดัเรยีกร้องความยติุธรรมให้กบัลกูสาวของเธอและ
ผู้อื่นที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกัน

เช่นเดียวกับ นาปอย ป่าแส แม่ของชัยภูมิ ป่าแส และ อะหมี่มะ แซ่หมู่ 
แม่ของอะเบ แซ่หมู่ ท่ีพยายามเรยีกร้องความเป็นธรรมเพือ่ลูก ๆ  ของพวกของเธอ 
หลังถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตท่ีบริเวณบ้านรินหลวง อ�าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ นอกจากนั้น ยังมีผู้หญิงอีกมากมายที่ดิฉันมิอาจกล่าวถึงได้หมด 

นาปอย ป่าแส แม่ของชัยภูมิ ป่าแส และ อะหมี่มะ แซ่หมู่ แม่ของอะเบ แซ่หมู่  

(ภาพโดย Protection International-PI) 



อังคณา นีละไพจิตร 69

ในการต่อสู้ของคนธรรมดา ๆ เราต้องพบเจออุปสรรคมากมายจน
ท�าให้หลายคนต้องถอยหนีจากการเรียกร้องความเป็นธรรม และต้องจ�านน 
ก้มหน้าให้กับการคกุคามทีม่องไม่เหน็ การต่อสูข้องคนเลก็ ๆ  เหล่านีไ้ม่เคยได้รบั
การสนับสนุนจากรัฐ ตรงกันข้ามพวกเขาและเธอมักถูกมองว่าเป็นพวกต่อต้าน 
เป็นพวก “ชังชาติ” และอาจถูกคุกคามโดยกฎหมาย (judicial harassment) 
หรืออ�านาจมืดที่มองไม่เห็น เนื่องจากความเชื่อที่ว่ารัฐไม่เคยท�าผิด และถือดีว่า 
อ�านาจคือความชอบธรรม ที่จะท�าอะไรกับใครก็ได้ ซึ่งหากยังคงเป็นเช่นนี้  
อีกไม่นานความไว้วางใจระหว่างรัฐและประชาชนจะสูญสิ้นลง กลายเป็น 
คนแปลกหน้า จนถึงเกลยีดชงักนั รฐัจงึต้องระลกึเสมอว่า แม้จะไม่สามารถคนืชวีติ 
ให้กับเหยื่อได้ แต่รัฐก็ไม่อาจปฏิเสธในการคืนความเป็นธรรม และศักดิ์ศร ี
ความเป็นมนุษย์ให้แก่เขาเหล่านั้น
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บทสุดท้�ย

หลงัสมชาย นลีะไพจติร ถกูท�าให้หายไป หลายคนยกย่องว่าดิฉันมส่ีวน
ส�าคัญในการผลกัดนัให้กรณบัีงคับสญูหายในประเทศไทยถกูหยบิยกมากล่าวถงึ
ในวงกว้าง และเร่ืองราวของผู้ถูกบังคับสูญหายไม่เงียบงันอีกต่อไป อย่างไรก็ดี 
ดิฉันก็ไม่เคยละอายเลยที่จะพูดต่อหน้าท่านทั้งหลายว่าระหว่าง 16 ปีของการ
ทวงถามความยุติธรรม ดิฉันแพ้อย่างราบคาบมาโดยตลอด 

ถ้าสมชายไม่ถกูอุ้มหาย ดฉินักค็งเป็นหญงิสามัญคนหน่ึงทีม่บีคุลกิเกบ็ตวั  
ไม่ชอบออกสังคม รักความเป็นส่วนตัว พูดน้อย ถ่อมตน และใช้ชีวิตที่เรียบง่าย 
แต่เหมือนพระผู้เป็นเจ้าก�าหนด ดิฉันถูกเลือกให้ท�าภารกิจบางประการท่ีไม่มี
ใครอยากท�า 

ส่วนตัว ดิฉันเกิดและเติบโตในครอบครัวคนชั้นกลาง พ่อแม่ประกอบ
อาชพีรบัจ้าง เราไม่เคยมบ้ีานเป็นของตวัเอง จ�าได้ว่าชีวติวยัเด็กต้องย้ายบ้านบ่อย  
แต่พ่อยังคงเลือกบ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนเพื่อดิฉันและน้อง ๆ จะได้สะดวกเวลา 
ไปโรงเรียน ครอบครัวเราไม่มีเงินเก็บ หลายครั้งดิฉันจะเห็นแม่ต้องนั่งเย็บผ้า
จนดึกเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียน เพื่อน ๆ พ่อมักถามว่าท�าไมพ่อจึงส่งลูก ๆ 
เรียนโรงเรียนฝรั่งทั้งที่เราไม่มีเงินทองมากมาย ซึ่งพ่อมักตอบว่าถึงเราไม่มีเงิน
แต่การศึกษาจะท�าให้เราสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างทัดเทียมกับผู้อื่น และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามสมควร

ดฉินัเป็นคนคดิเชิงบวก พ่อสอนให้ถ่อมตวัไม่เย่อหยิง่ ในขณะทีแ่ม่สอน
ให้อดออมและแบ่งปัน สถาบนัการศกึษาสอนให้เมตตาต่อเพือ่นมนษุย์และคดิถึง
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ประโยชน์ของเพือ่นมนษุย์เป็นภารกจิ ลกู ๆ  ทกุคนสอนให้ดิฉันเรียนรู้ท่ีจะเคารพ
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของเด็ก ๆ  และเยาวชน และพร้อมสนับสนุน 
การก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าในวันข้างหน้าของพวกเขา .. ทั้งหมดคือสิ่งที่หล่อหลอม
ตัวตนผู้หญิงที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลายในขณะนี้

แม้เรื่องเล่าของดิฉันอาจฟังดูเป็นการมองโลกในแง่ร้าย สิ้นหวัง  
ทุกข์ระทม ซ่ึงดิฉันก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วย ดิฉันพยายามมองโลกมองชีวิต
อย่างเป็นจริง ไม่เสแสร้ง ด้วยหวังว่าบทเรียนต่าง ๆ จากความเสียหายในอดีต
จะน�าพาเราไปสูก่ารร่วมมอืกนัป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ซ�า้ในอนาคต
ด้วยสติและอหิงสาธรรม ไม่ใช่เพื่อแก้แค้น แต่เพื่อเรียนรู้ และจดจ�า บาดแผล
ภายนอกอาจลบเลอืนลงได้ด้วยกาลเวลา หากแต่บาดแผลในใจของผู้คนมากมาย
ที่ถูกข่มเหงรังแกจากความอหังการของรัฐยังคงถูกจดจ�าและรอวันแก้ไข วันที่
ประชาธปิไตยจะกลบัคนืมา วนัท่ีเราทุกคนจะมเีสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็  
และการแสดงออก วนัท่ีอาชญากรรมโดยรัฐจะหมดไป และเหยือ่อธรรมจะได้รบั
การชดใช้และคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เพื่อนหลายคนมักถามดิฉันว่า ดิฉันเยียวยาหัวใจตัวเองอย่างไร  
ท�าอย่างไรจึงสงบนิง่ แม้ต้องเผชญิการคกุคามและการเย้ยหยนัมากมาย หลายคน 
เสนอตัวช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูจิตใจ อันที่จริงผู้หญิงหลายคนมีวิธีเยียวยารักษา
ตนเองแตกต่างกัน ส�าหรับดิฉัน ความเป็นลูกสาวช่างเย็บผ้าท�าให้เติบโตมากับ
เศษผ้า เส้นด้าย และปลายเข็ม หลายท่านอาจไม่เชื่อว่าในทุก ๆ ฝีเข็มเราที่ปัก
ลงไปมันหมายถึงสติ และสมาธิ มันท�าให้เราช้าลงและจดจ่อกับสิ่งที่ท�า โดย 
โลกภายนอกที่โหดร้ายไม่อาจแทรกเข้ามาได้ 
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ภาพจาก Protection International (PI) – Art of Resistance

การปักผ้า เยบ็ผ้าของดิฉนัและผูห้ญงิอกีหลาย ๆ  คนจึงเป็นการปลดปล่อย 
ความแค้นเคอืง และอารมณ์ท่ีเศร้าหมองผ่านงานผ้าทีร้่อยเรยีงเรือ่งราวทีเ่กดิข้ึน  
แม้อาจดเูป็นสิง่เลก็ ๆ  แต่มนับอกเร่ืองราวทีเ่กิดขึน้ ทกุฝีเขม็จงึเตม็ไปด้วยเรือ่งเล่า  
และการเปลีย่นแปลงทียิ่ง่ใหญ่ของผูห้ญงิผ่านผ้าปักเหล่านี ้ซึง่แม้อาจไม่สมบรูณ์ 
ไม่งดงาม บางฝีเขม็อาจมคีราบน�า้ตา มคีวามทรงจ�าทีฝั่งไว้ซ่ึงเสมอืนสิง่ท่ีเตือนใจ 
เราว่าเราผ่านอะไรมาบ้าง ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข มันคือความทรงจ�าที่เราอยาก
เก็บไว้เพื่อเตือนตัวเองและคนรอบข้าง และเพื่อบอกคนท่ีคิดร้ายกับเราว่า 
เราไม่กลวั และชวีติกส็ามารถเยยีวยา ซ่อมแซม แก้ไข เพ่ือให้กลับมาเข้มแขง็อกี
ครั้งด้วยตัวของเราเอง

ท้ายนี้ ไม่ว ่าที่สุดแล้วผลการคลี่คลายการหายตัวไปของสมชาย  
นีละไพจิตร พอละจี รักจงเจริญ สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ หรือวันเฉลิม  
สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ จะจบลงอย่างไร ดิฉันยังเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะน�ามาซึ่งการ
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เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีการปฏิรูปสังคม ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และปฏิรูป
หน่วยงานความมัน่คงทัง้ต�ารวจและกองทพั  ให้สอดคล้องกบับริบททีเ่กดิขึน้จริงใน
ปัจจบุนั และประชาชนจะสามารถวางรากฐานของหลกันติธิรรมได้อย่างยัง่ยนืใน
สงัคมไทย ดฉินัเช่ือว่าสงัคมท่ีเราอาศยัอยูจ่ะหนกัแน่นอดทนกบัความจริงท่ีเกิดข้ึน  
จะโอบกอดผู้ถูกกดขี่ และจะก้าวทันรูปแบบในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที ่
ซับซ้อนมากขึ้น กฎหมายที่บังคับใช้จะต้องไม่มีไว้เพ่ือข่มเหงคุกคามผู้ยากไร้ 
และผูเ้หน็ต่าง กระบวนการยตุธิรรมจะต้องไม่ยอมนิง่เฉยให้คนดีถกูข่มเหงรังแก  
โดยผู้กระท�าผิดยังคงลอยนวลเหมือนเช่นที่ผ่านมา 

เรือ่งราวทัง้หมดทีด่ฉินัเล่าให้ท่านทัง้หลายฟังในวนันี ้เพยีงเพือ่ต้องการ
ที่จะบอกกับตัวเอง ครอบครัว และพี่น้องร่วมสังคม ว่ามันไม่ง่ายเลยส�าหรับ 
ผู้หญิงธรรมดา ๆ  หรือคนเล็ก ๆ อีกมากมายในการที่จะเข้าถึงความยุติธรรม  
โดยเฉพาะเมื่อผู้กระท�าผิดเป็นเจ้าหน้าทีรัฐ หรือคนของรัฐ ที่ผ่านมาอาจจะ 
ดเูหมอืนดฉินัได้ท�าอะไรมามากมาย แต่มนักย็งัไม่มากพอทีจ่ะท�าให้ได้พบกบัสิง่ท่ี
ต้องการ หลายครั้งที่ดิฉันต้องตั้งค�าถามกับตัวเองว่า คุ้มไหมกับการที่เราจะต้อง
แลกทกุสิง่ทีม่อียูใ่นชวีติ เพียงเพือ่ความ ยตุธิรรม ซึง่สดุท้ายแล้ว จนวาระสดุท้าย
ดฉินัอาจไม่มโีอกาสได้พบเลยกเ็ป็นได้ สิง่ซ่ึงเป็นเสมอืนก�าลงัใจทีท่�าให้ดิฉันยงัคง
ท�างานอยู่ได้ในวันนี้ คือความรัก ก�าลังใจ รวมทั้งน�้าใจไมตรี และมิตรภาพจาก
ผูค้นร่วมสงัคม ความอาทรห่วงใยจากบรรดากลัยาณมติร รวมถงึความกล้าหาญ 
เสียสละ อดทน และอหิงสาของลูก ๆ ทุกคน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่หล่อเลี้ยงหัวใจ
ของดิฉันให้เข้มแข็ง และสามารถอดทนยืนหยัดอยู่ได้   

ดิฉันเชื่อม่ันว่าการต่อสู้ของดิฉัน และผู้หญิงอีกหลาย ๆ คน อาจเป็น
แบบอย่างให้แก่บรรดาผู้เสียหาย และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียนรู้
และเป็นแนวทางในการหาความเป็นธรรมให้แก่ตนเอง ครอบครวั และสงัคม แม้
จะพ่ายแพ้และเจบ็ปวด แต่ส�าหรบัดฉินัแล้วไม่ว่าทีส่ดุเร่ืองราวการบงัคบัสูญหาย
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ของสมชาย นีละไพจิตร จะจบลงเช่นไร  ดิฉันเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งความจริงจะ
ถูกเปิดเผย ผู้กระท�าผิดจะไม่มีท่ีหลบซ่อนตัว และความยุติธรรมจะกลับคืนมา 
แต่ส�าหรับตัวเองแล้ว คงกล่าวได้เพียงว่า ชีวิตที่ผ่านมาดิฉันได้ท�าทุกอย่างอย่าง
ดีที่สุดแล้วจริง ๆ 
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ท้ายนี้ ดิฉันขอจบปาฐกถาในวันนี้ด้วยบทกวี “ข้างทาง” (ON THE 
WAY SIDE48) ของบาซิล เฟอร์นานโด49 (Basil Fernando) นักกฎหมาย  
นักเขียน นักกวี และนักสิทธิมนุษยชน ที่ประพันธ์บทกวีนี้เพื่อร�าลึกถึงรอยแผล
ในจิตใจของครอบครัวผู้สูญหาย 

48 BY THE WAY SIDE
This wreath
With no name attached
Is for you
Who has no grave.
As the place of earth
Which embraced you
could not be found,
this wreath was placed by the wayside.
Forgive me.
Forgive me
for placing a memorial for you 
by the road side.
Basil Fernando –
49 http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-ART-075-2014/
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ด้วยความหวังและมิตรภาพ

อังคณา  นีละไพจิตร

กรุงเทพมหานคร

14 ตุลาคม 2563

ข้างทาง

ช่อดอกไม้นี้ ไม่มีชื่อติด

ส�าหรับคุณ ผู้ไม่มีหลุมศพ

ณ ที่ใด บนโลกใบนี้

ซึ่งโอบกอดคุณ ณ ที่ที่ไม่มีใครพบ

ช่อดอกไม้นี้ จึงวางไว้ข้างทาง

ยกโทษให้ฉัน ยกโทษให้ฉัน

ที่ร�าลึกถึงคุณ

ที่ข้างถนน



อั งคณา นีละไพจิตร  เกิดที่
กรุงเทพมหานคร ได้รับการศึกษาชั้น
ประถม และมัธยมจากโรงเรียนซาง
ตาครู้สคอนแวนท์ ธนบุรี ต่อมาได้เข้า 
ศึกษาต ่อที่ คณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และรับราชการ
เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ โรงพยาบาล
ศิริราช อังคณา กลายมาเป็นนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนหลังสมชาย นีละไพจิตร 

ทนายความสิทธิมนุษยชน สามีถูกลักพาตัวและถูกบังคับสูญหายโดยเจ้า
หน้าที่ต�ารวจกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 อังคณา
เป็นประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ซึ่งท�างานให้ความช่วยเหลือเหยื่อ
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
รวมถึงเหยื่อการทรมาน การบังคับบุคคลสูญหาย และสนับสนุนส่งเสริมการ 
เข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง 

อังคณา เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550  

เป็นกรรมาธกิารการแก้ไขปัญหา จงัหวดัชายแดนภาคใต้ วฒุสิภา ปี 2550 - 2557 

ร่วมในคณะผูเ้ขยีนรายงานประเทศไทยตามกตกิาสากลว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและ
สทิธทิางการเมอืง ฉบับท่ี 2 (Thailand Country Reporter on the UN International 

Convention on Civil and Political Rights- 2nd Periodic Review), กรรมาธิการร่าง
พระราชบญัญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ ปี 2558 และด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างปี 2558 - 2562



ภารกิจ และการอุทิศตนเพื่องาน ท�าให้ อังคณา นีละไพจิตร ได้รับ
เกียรติยศ และรางวัลต่าง ๆ มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ได้รับ
การยกย่องจากสภาสหภาพยุโรปในฐานะ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” 
(Women Human Rights Defender) และได้รับการยกย่องจากองค์การนิรโทษ
กรรมสากล (Amnesty International) ให้เป็น “ผูน้�าของนกัปกป้องสทิธมินษุยชน 
ในภาคใต้ของประเทศไทย” รับรางวัล “รางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชน” 
(Gwangju Prize for Human Rights) จากประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ ปี 2549 และ 
รับพระราชทานรางวัล “ผู้หญิงอิสระ”จากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาธินัดดามาตุ เมื่อปี 2551

นอกจากน้ันในปี 2553 เธอยงัได้รบัเครือ่งราชอศิริยาภรณ์ “De Chevalier  

De I’Ordre de la Le’gion d’Honneur” จากประธานาธบิดขีองประเทศฝรัง่เศส 
ในฐานะ “นักสิทธิมนุษยชนแถวหน้าคนหนึ่งของประเทศไทย” อังคณา  
ได้รับรางวัล “ผู้หญิงที่มีบทบาทปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” จาก
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สทิธิเสรภีาพและการคุ้มครองผูบ้ริโภค วุฒิสภา 

เมื่อปี 2557 

ในเดือนสิทธิมนุษยชน ธันวาคม 2557 อังคณา นีละไพจิตร ได้รับการ
ยกย่องจากองค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังของผู้หญิง
แห่งสหประชาชาติ (UN WOMEN) ให้เป็นหนึ่งใน “สตรีผู้ประสบความส�าเร็จ
ของโลก” (Women of Achievement) และในเดือนธันวาคม 2560 อังคณา  

ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสิทธิมนุษยชนศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในปี 2562 อังคณา ได้รับการยกย่องจาก
รัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์ The Hän Honour ในฐานะผู้ส่งเสริมและริเริ่ม 
ในการสร้างความเสมอภาคในสังคม และรับ รางวัลแมกไซไซ จากมูลนิธิ 
รามอน แมกไซไซ โดยคณะกรรมการผู้ประกาศรางวัลได้กล่าวค�าประกาศว่า 



“คณะกรรมการได้ตระหนกัถงึความกล้าหาญอย่างแน่วแน่ในการ
แสวงหาความยุติธรรมให้กับสามีของเธอและเหย่ือความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เธอท�างานอย่างเป็น
ระบบและไม่บิดเบือนเพ่ือปฏิรูประบบกฎหมายที่มีข้อบกพร่อง
และไม่เป็นธรรม ถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเธอคือคนธรรมดา
ที่ถ่อมตน แต่สามารถส่งผลกระทบระดับชาติ ต่อการยับย้ังการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน”



ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางอังคณา  นีละไพจิตร

เกิด 23 มีนาคม พ.ศ. 2499 
 กรุงเทพมหานคร

พื้นฐ�นก�รศึกษ�      

2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสิทธิมนุษยชน) 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2551 – 2552 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
 สถาบันพระปกเกล้า

2519 – 2523 พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล

2505 – 2519   ชั้นเตรียมประถม – มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ธนบุรี

ประสบก�รณ์และประวัติก�รทำ�ง�น

2558 – กรกฎาคม 2562 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2558 – 2560 Jury Committee, Isa Award for Service to Humanity, 
the Kingdom of Bahrain.

นางอังคณา  นีละไพจิตร



2558 กรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2556 – 2558 Board of Directors Asian Human Rights Commission – 
AHRC and ALRC – Asian Legal Resource Center, Hong 
Kong.

2555  คณะกรรมการอิสระว ่าด ้วยการบังคับใช ้กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2554 – 2558 อนุกรรมการยุทธศาสตร์ป ัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2554 - 2557  สมาชกิสภาท่ีปรกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้

2552 – 2557 กรรมาธิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
 เหรัญญิก สมาพันธ์คนหายแห่งเอเชีย (Asian Federation 

Against Involuntary Disappearances (AFAD), the 
Philippines)

2552  ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

2549- 2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ

2549 ประธานคณะท�างานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

 กรรมการโครงการพลเมืองคนกล้า, มูลนิธิสัญญา ธรรมศักดิ์

2524 รับราชการพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช



ร�งวัลที่ได้รับ

2562 รางวัลแมกไซไซ มูลนิธิ รามอน แมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์

2562  The Hän Honour, recognition on Equality and 
Promote initiatives for a more inclusive society, 
Honoured by the Republic of Finland.

2559 New Zealand Prime Minister’s Fellowship for 
ASEAN Leader, Honored by New Zealand Prime 
Minister.

2557 ได้รับการยกย่องจากองค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN WOMEN) 
ให้เป็นหนึง่ใน สตรผีูป้ระสบความส�าเร็จของโลก (Women of 
Achievement)

2556 รางวลั ผูห้ญงินกัปกป้องสิทธมินุษยชน กรรมาธกิารสิทธมินษุย
ชน วุฒิสภา

2551 รับพระราชทานรางวัล ผู้หญิงอิสระ จากพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

2550 Ashoka Fellowship, Ashoka, United States

 รางวลัสตรดีเีด่น  สาขาสทิธมินษุยชน กรงุเทพมหานคร  เนือ่ง
ในโอกาสวันสตรีสากล

2549 รางวัลบุคคลเกียรติยศมูลนิธิโกมลคีมทอง

 รางวัลดีเด่นผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน   คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



 รางวัลนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเอเซีย (รับแทน นาย
สมชาย  นีละไพจิตร) จาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
เอเซีย (Asain Human Right  Commission)

 รางวลันกัต่อสูเ้พือ่สทิธมินษุยชนกวางจ ู Gwangju Prize for 
Human Rights  มูลนิธิ 18 พฤษภาคม  เมืองกวางจู  ประเทศ
เกาหลีใต้

 ได้รบัการยกย่องจากสภาสหภาพยุโรป  ในฐานะ ผูห้ญงิปกป้อง
สิทธิมนุษยชน   (Women  Human  Rights  Defender)

ง�นเขียน

2561 Uneven Transformation: Untold Stories of Malay 
Muslim Women in the Ongoing Conflict in SBPs of 
Thailand, Walailak University.

2560 Women, Justice and Memories of Wound, Democracy, 
Constitution and Human Rights (Festschrift in Honour 
of Worawit Kanithasen, 70 Years), Bangkok: CPG.

2556 การเข้าถงึความยตุธิรรมของผูห้ญงิมสุลมิ : สทิธทิางเศรษฐกจิ, 
สงัคม และวฒันธรรม, น�าเสนอ UN Women, Bali Indonesia

2555 การบังคับให้สูญหายในประเทศไทย, มูลนิธิยุติธรรมเพื่อ
สันติภาพ

 การเข้าถึงความยุติธรรมของผู ้หญิง: ส�ารวจอุปสรรคและ
การเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็น –ประเทศไทย, คณะกรรมการนัก
นิติศาสตร์สากล และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ



2553 บทบาทและความท้าทายของผู้หญิงมาเลย์มุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย, มลูนธิยิตุธิรรมเพือ่สนัตภิาพ

2551 บันทึกนอกบรรทัด: 4 ปีที่หายไป, อังคณา นีละไพจิตร, คณะ
ท�างานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

เครื่องร�ชอิศริย�ภรณ์  

2560 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

2554 อิสริยาภรณ์ Le’gion d’ honneur ระดับ chevalier จาก
ประธานาธิบดีแห่งประเทศฝรั่งเศส

2551 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์


