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เผยแพร่วนัที� 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 

แถลงการณ์ 

เจ็ดปี รัฐล้มเหลวไมส่ามารถนําคนอุ้มสมชายมาลงโทษ    

รัฐต้องตอบญาติ สงัคมไทยและเวทีโลก ใครอุ้มทนายสมชาย  

ในวนัที� 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ศาลอุทธรณ์อ่านคําพิพากษาคดีที�พนกังานอยัการฝ่ายคดีอาญา 6 และ 

นางองัคณา นีละไพจิตร ภรรยาของนายสมชาย นีละไพจิตร อดีตประธานชมรมนกักฎหมายมุสลิม และบุตรของ

นายสมชาย ร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องเจ้าหน้าที�ตํารวจ 5 นาย1 ในข้อหาความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้

ยานพาหนะ เพื�อกระทําผิดและร่วมกนัข่มขืนใจผู้อื�นให้กระทําการใดหรือไมก่ระทําการใด โดยใช้กําลังประทุษร้าย 

จากกรณีการหายตวัไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร เมื�อวนัที� 12 มีนาคม พ.ศ. 2547 

คําพิพากษาอทุธรณ์วิเคราะห์เหตกุารณ์วา่เกิดเวลาคํ�าแสงน้อย พยานไมเ่ห็นหน้าจําเลย ยกประโยชน์แห่ง

ความสงสยักลบัคําพิพากษาของศาลชั �นต้นยกฟ้องให้จําเลยที� 1 พ้นผิด จําเลยที� 2-5 ไมม่ีประจกัษ์พยาน จําเลยที� 

5 หลกัฐานทางโทรศพัท์ไมน่า่เชื�อถือ พิพากษายืนตามศาลชั �นต้นยกฟ้องจําเลยที� 2-5 องค์กรสิทธิมนุษยชน เสนอ

รัฐบาลรับรองอนสุญัญาระหวา่งประเทศเรื�องการคุ้มครองบคุคลจากการถกูบงัคบัให้สูญหายในเวที UPR 2  ที�กรุง

เจนีวาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 เพื�อแสดงเจตจํานงทางการเมืองแก้ไขระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ล้มเหลวในการนําคนผิดมาลงโทษ  เรียกร้องรัฐจะต้องตอบญาติ ตอบสังคมและเวทีโลกให้ได้ว่าใครอุ้ มทนาย

สมชาย 

ในวนันี �เป็นวนัครบรอบ 7 ปีการหายตวัไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความสิทธิมนมุษยชน คดีนี �

คดีที�สาธารณชนทั �งในประเทศและระหว่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื�องจากนอกจากจําเลยที�เป็น

เจ้าหน้าที�ตํารวจ 5 นายที�ตกเป็นผู้ ต้องหาคดียงัมีผู้ที�เกี�ยวข้องในข้อหาดงักล่าวที�เป็นเจ้าหน้าที�ตํารวจชั �นผู้ ใหญ่อีก

หลายนาย ที�ยังไม่สามารถนําตวัเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้  อีกทั �งคดีนี �ยงัความเกี�ยวพนักบัเหตุการณ์ความ

                                                
1 พ.ต.ต.เงิน ทองสกุ อดีต สว.กอ.รมน.ช่วยราชการกองปราบปราม, พ.ต.ท.สนิชยั นิ�มปญุญกําพงษ์ อายุ 42 ปี อดีตพนกังานสอบสวน กก.4 ป., 

จ.ส.ต.ชยัเวง พาด้วง อายุ 40 ปี อดีต ผบ.หมู่งานสืบสวน แผนก 4 กก.2 บก.ทท., ส.ต.อ.รันดร สิทธิเขต อายุ 38 ปี อดีตเจ้าหน้าที�ธุรการ กก.4 ป. 

และ พ.ต.ท.ชดัชยั เลี�ยมสงวน อายุ 45 ปี อดีตรอง ผกก.3 ป. เป็นจําเลยที� 1-5  

2 การจัดทํารายงานสถานการณ์สทิธิมนษุยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) โดยประเทศไทยจะต้องเข้าสู่

กระบวนการตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC)ในวนัที� 5 และวนัที� 7 ตุลาคม พ.ศ. 

2554  และวนัที� 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นวนัสดุท้ายที�องค์กรภาคประชาสงัคมต่าง ๆ ทั �งในและต่างประเทศจะสามารถสง่รายงานสถานการณ์

สทิธิฯ ต่อคณะมนตรีสทิธมนษุยชนแหง่สหประชาชาติได้ โดยมีการคาดการณ์วา่ประเด็นเรื�องการหายตัวไปของทนายสมชาย จะเป็นประเด็นที�

ทาง HRC จะท้วงติงสอบถามความคืบหน้าในการนําคนผดิมาลงโทษ 

 



รุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้อีกด้วย  ซึ�งที�ผ่านมาเป็นที�วิจารณ์กนัวา่ คดีเชน่นี �ผู้กระทําความผิดที�เป็นเจ้าหน้าที�

ของรัฐมกัลอยนวล โดยที�กฎหมายไทยไมส่ามารถนําตวัมาลงโทษได้   

คําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ได้ตอกยํ �าข้อวิจารณ์ดงักล่าวและเป็นการยืนยนัวา่กระบวนการยุติธรรมของ

ไทยไร้ประสิทธิภาพ หรือปกป้องเจ้าหน้าที�ที�กระทําผิดให้ลอยนวล (Impunity) และไม่มีกฎหมายหรือมาตรการที�

เพียงพอในการนําผู้กระทําผิดโดยบงัคบัให้บคุคลสูญหายมาลงโทษได้เนื�องจากไม่มีข้อหาการบงัคบัให้บุคคลสูญ

หายเป็นความผิดอาญาในกฎหมายไทย  อีกทั �งกระบวนการยตุิธรรมของไทยยงัไมย่อมรับวา่การบงัคบัให้บคุคลสญู

หายหรือ Enforced Disappearances หรือการอุ้มหาย อุ้มฆ่าเป็นสิ�งที�มีอยูจ่ริง    

ศาลอทุธรณ์จงึวินิจฉยัไปวา่ เมื�อภรรยาและบตุรของทนายสมชายซึ�งเป็นโจทก์ร่วมไมส่ามารถยืนยนัได้ว่า

ทนายสมชายเสียชีวิตจากการถกูทําร้ายหรือได้รับบาดเจ็บจนไมส่ามารถจดัการงานเองได้ จงึไมเ่ข้าตามหลกัเกณฑ์

ที�จะใช้สิทธิเป็นผู้ เสียหายแทนได้ การที�ศาลชั �นต้นอนญุาตให้บุคคลในครอบครัวของนายสมชายทั �ง 5 คนเข้าเป็น

โจทก์ร่วมนั �น มิชอบตามกฎหมายจงึไมต้่องพิจารณาอทุธรณ์ของโจทก์ร่วม  คําพิพากษาของศาลเทา่กบัเป็นการตดั

สิทธิของภรรยาและบตุรทั �ง 4 ของนายสมชายในการเข้ามามีส่วนรวมในการตอ่สู้ เพื�อค้นหาความจริงและเพื�อความ

ยตุิธรรมในกระบวนการศาล  ศาลอทุธรณ์ไมร่ับคําอทุธรณ์โดยโจทก์ร่วมคือภรรยาและบตุรในการพิจารณาอทุธรณ์

คดีนี �    ทั �งๆที�ศาลแพ่งได้มีสั�งให้นายสมชาย เป็นบุคคลสาบสูญ หลังหายตัวไปครบ 5 ปีแล้วเมื�อวันที� 18 

พฤษภาคม พ.ศ. 2552  

“เพื�อสร้างความเชื�อมั� นในกระบวนการยุติธรรม รัฐบาลจะต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั �ง
ระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ�งชั �นพนักงานสอบสวนและอัยการเพื�อแก้ปัญหาเจ้าหน้าที�กระทาํผิดแต่ลอยนวล 
ทั �งขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูก

บังคับให้สูญหาย ( International Convention for the Protection of all persons from Enforced 
Disappearance) อันจะนํามาซึ�งการตราบทบัญญัติในกฎหมายอาญาว่าการบังคับให้บุคคลสูญหายเป็น
การกระทาํผิดทางอาญา การปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาจะนําไปสู่การสร้างมาตราฐาน ทั �งทาง
กฎหมาย การบริหารงานตุลาการ และด้านการคุ้มครองพยานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อคุ้มครองและยุติ
การบังคับให้บุคคลสูญหายในประเทศไทย โดยรัฐต้องแสงความมุ่งมั�นและเจตจาํนงทางการเมืองต่อเวที
ระหว่างประเทศที�จะมีการพิจารณารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามระบบ UPR 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ที�จะถึงนี �”  นายสมชาย หอมลออ ประธานมลูนิธิฯ กล่าว 

ข้อมลูเพิ�มเติมนายสมชาย หอมลออ ประธานมลูนิธิฯ Tel. 02-6934939 

 

การสูญหายของบคุคลคือการสูญหายของความยตุิธรรม 

The Disappearance of Persons is the Disappearance of Justice 

 


