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Released on 24 Mar 2016, Thai version is below; 

Urge Royal Thai police commission to promptly investigate a missing case 
After 3 months no progress on whereabouts Mr. Fadel Sohmah 

From the released and complaints to a number of agencies that Mr. Fadel Sohman was abducted 
and went missing since 24 Jan 2016. According to Information from Muslim Attorney Center Foundation, 
Pattani that Mr. Fadel Sohman that on Sunday 24 January 2016, around 11.00am, he had left his home on 
a Honda motorbike, license plate Kor 670 Pattani to a private school. A black sedan with perpetrators 
turned right into the school and pulled over by a football field. Three young men got off and ran toward 
the teachers’ room, about five meters from the parking. Two of them locked the arms of Fadel, one on 
each side and dragged him to the car. Another man was opening the door waiting. Witnesses saw Fadel 
being dragged and how he tried to resist it by holding on to the frame of the door. The other man helped 
to shove him by pushing his legs causing him to drop his shoes. Then, they just drove away. 

According to our fact finding and interviewing relatives, we found that the family still is in search of 
his whereabouts. The family has reported to police and later on 25 Feb 2016 Police office of Napadu sent 
a letter stated that the missing case is under our investigation and will continue to the stage of limitation is 
overdue.  

Cross Cultural Foundation has found that the incident of his abduction and missing was suspicious. 
Mr. Fadel is a former detainee who was acquitted by Pattani provincial court however, even since he and 
his family members are in close vigilance of authorities. In July 2015, he reported himself to authority and 
he was detained for 7 days. Before he went missing he told his family that between 17-23 Jan 2016 he had 
to stay with military officers for 7 days. Then on 24 Jan 2016, he went missing. The abduction of Mr. Fadel 
in broad daylight in a public space has caused much fear among the local people who feel gravely 
concerned about their safety.   The Cross Cultural Foundation (CrCF) makes the following 
recommendations to the Thai government and concerned authorities: 
1. The Royal Thai Police Commissioner who is directly in charge of all criminal investigations is 
obliged to seriously and promptly investigate the missing case of Mr. Fadel. There is a credible allegation 
that a person has been disappeared and should make an effort to investigate the allegation to shed light 
on the whereabouts of the disappeared. This should be done regardless if the act was allegedly carried 
out by a government officer or another person. A rigorous effort by the authorities to receive the 
complaint and investigate the case will help act as a deterrent against the act of enforced disappearance. 
The act of enforced disappearance is one of the most heinous crimes and it warrants a prompt, 
independent and effective criminal investigation.   
2. The government and the Ministry of Justice should accelerate efforts to enact the Draft Prevention 
and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act in compliance with international standards. 
The act of enforced disappearance must be criminalized and the government should ratify the 
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance without delay. 
This will set a legal precedent in Thailand as promised including before the international community and 
the UN.  
 
For more information, please contact Pornpen Khongkachonkiet Tel. 086-7093000 

Tel:02-6934939,02-6934831


 
  
เผยแพรวันที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

ขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเรงรัดการสืบสวนสอบสวน 
หลังสามเดือนการสบืสวนสอบสวนกรณีหายตัวไปของนายฟาเดล เสาะหมานไมคืบหนา 

จากที่มีการเผยแพรและรองเรียนหลายหนวยงานวานายฟาเดล เสาะหมาน ไดถูกบังคับใหหายสาบสูญไปตั้งแตเมื่อวัน
อาทิตยที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙  โดยตามขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของมูลนิธิศูนยทนายความมุสลิมนั้น ระบุวาเมื่อเวลา
ประมาณ ๑๑.๐๐ น.ของวันดังกลาว นายฟาเดลไดออกจากบานพรอมรถจักรยานยนต ฮอนดา ทะเบียน ก ๖๗๐ ปตตานี โดย
ขณะที่เขาไปทําภารกิจในโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่ง ในพื้นที่ตําบลนาประดู อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ไดมีคนรายขับรถยนต
เกงสีดําเขาไปในโรงเรียนและจอดรถบริเวณสนามฟุตบอล ทันใดนั้น ไดมีชายฉกรรจ ๓ คน ลงจากรถและวิ่งไปทางอาคาร
หองพักครูซึ่งหางจากรถที่จอดอยูประมาณไมเกิน ๕ เมตร จากนั้นชายฉกรรจ ๒ คน ไดเขาล็อกแขนนายฟาเดลคนละขาง ลาก
ตัวมาที่รถยนตซ่ึงกําลังจอดอยู ขณะที่ชายอีกคนวิ่งมาเปดประตูรอไวกอนแลว จากนั้นไดไปนั่งที่นั่งคนขับ โดยมีบุคคลที่อยูใน
โรงเรียนเห็นเหตุการณ และเห็นนายฟาเดลขณะที่ถูกลากตัวไดขัดขืนโดยการเอามือดันไวที่ขอบประตูบนของรถ แตไดมีชายอีก
คนฝงขวามือพยายามยกขาของนายฟาเดล และยัดขาเขาไปในรถจนรองเทาตกลงพื้น คนขับรถจึงไดรีบขับรถออกไปจากบริเวณ
โรงเรียน 

จากการติดตามขอเท็จจริงกรณีดังกลาวมูลนิธิผสานวัฒนธรรมโดยการสัมภาษณญาติพบวาญาติยังคงเฝาติดตามการ
หายตัวไปและตองการทราบชะตากรรมของนายฟาเดล โดยไดแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน และตอมาพนักงาน
สอบสวนสภ.นาประดูไดสงหนังสือตอบกลับลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ วา “อยูระหวางการสืบสวนสอบสวน” และ “จะ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนจนกวาคดีจะหมดอายุความตามกฎหมาย”  

จากกรณีที่เกิดข้ึนมูลนิธิผสานวัฒนธรรมพบวามีขอสงสัยหลายประการในการถูกบังคับใหหายสาบสูญของนายฟาเดล 
เสาะหมาน กลาวคือนายฟาเดลเปนอดีตผูตองขังถูกเจาหนาที่จับกุมฟองรองดําเนินคดีเก่ียวกับความมั่นคงที่ศาลจังหวัดปตตานี
ไดมีคําพิพากษายกฟอง แตหนวยงานความมั่นคงก็ยังคงเฝาติดตามพฤติกรรมของนายฟาเดลและสมาชิกในครอบครัวของนาย
ฟาเดลมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ นายฟาเดลไดมอบตัวกับเจาหนาที่ทหาร เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ 
แลวถูกนําตัวไปควบคุมที่คายอิงคยุทธบริหาร อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี  เปนเวลา ๗ วัน และกอนการหายตัวไปตามคํา
บอกเลาของญาติววาระหวางวันที่ ๑๗ มกราคม ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ก็ไดมีการนําตัวนายฟาเดลไปยังที่คายทหารอีก
แหงหนึ่งเปนเวลา ๗ วัน และนายฟาเดลไดกลับบานมาหนึ่งวันแลวถูกกลุมชายฉกรรจใชกําลังบังคับเอาตัวและหายสาบสูญไป
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ดังกลาว จนปจจุบันเปนระยะเวลาสามเดือนแลวยังไมทราบชะตากรรม  นอกจากนี้การอุมตัว
นายฟาเดลนั้นเกิดข้ึนอยางอุกอาจในเวลากลางวันในโรงเรียนที่เปนพื้นที่สาธารณะกอใหเกิดความหวาดกลัวในหมูประชาชนใน
พื้นที่ในเร่ืองความปลอดภัยเปนอยางมาก   มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอใหหนวยงานที่เก่ียวของและเจาหนาที่ดําเนินการดังนี้ 
๑. ขอใหผูบังคับบัญชาการตํารวจแหงชาติที่มีหนาที่โดยตรงในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงตองดําเนินการใหมี
ตรวจสอบอยางจริงจังและอยางเรงดวนในกรณีนายฟาเดล เสาะหมาน เพื่อคลี่คลายคดีรองเรียนดังกลาวและสืบสวนสอบสวน
จนทราบชะตากรรม  โดยไมตองคํานึงวาจะเปนการกระทําของเจาหนาที่รัฐหรือไม  เนื่องจากมาตรการที่จริงจังของเจาหนาที่
รัฐที่รับเร่ืองรองเรียนจะเปนมาตรการที่ปองปรามการบังคับใหบุคคลสูญหายรายตอๆไป  การบังคับใหบุคคลสูญหายเปนอาชญ
กรรมที่รายแรงที่สุดจึงตองมีการสืบสวนสอบสวนอยางคดีอาญาสําคัญโดยพลัน อยางจริงจัง อิสระ เปนมืออาชีพ รวมทั้งแจง
ความคืบหนาทางคดีตอญาติอยางใกลชิดสม่ําเสมอ 

๒. ขอใหรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมเรงดําเนินการ ตรากฎหมายคือพรบ.การปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับใหบุคคลสญูหายใหสอดคลองกับหลักการสากล  โดยกําหนดใหการบังคับใหบุคคลสญูหายเปนความผิดทางอาญาและ
ใหสัตยาบันในอนุสัญญาการคุมครองบุคคลไมใหมีการบังคับสญูหายขององคการสหประชาชาตโิดยไมชักชา เพื่อสรางมาตรฐาน
ทางกฎหมายอาญาในประเทศโดยเร็วตามที่ไดใหคํามั่นไวกับประชาคมระหวางประเทศและในระหวางการทบทวนรายงานสทิธิ
มนุษยชนตอองคกรสหประชาชาต ิ

 
ติดตอขอมูลเพิ่มเติมที่ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  โทร 086-7093000 
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