
คาํกล่าวเปิดงาน โดย ซินเธีย เวลิโก้ 

ผู้แทนประจาํภมิูภาคของสาํนักงานข้าหลวงใหญ่เพื อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ สาํนักงานระดับ

ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เนื องในกิจกรรมสาธารณะวนัรําลึกถงึเหยื อของการสูญหายโดยถกูบังคับ1 ในหัวข้อ 

“นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและการบังคับสูญหายความยุติธรรม” 

วันพุธที  30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารอนุสรณ์ สาํนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ 

 

เรียน คณุพิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยาคณุพอละจี หรือบิลลี� รักจงเจริญ 

คณุองัคณา นีละไพจิตร ภรรยาคณุสมชาย นีละไพจิตร 

แพทย์หญิง คณุหญิงพรทิพย์ โรจนสนุนัท์ คณะกรรมการปฏิรูปแหง่ชาติ  

แขกผู้มีเกียรติจากองค์กรภาคประชาสงัคม องค์กรทางการทตู และกระทรวงการตา่งประเทศ 

ทา่นสภุาพสตรีและสภุาพบรุุษ ดิฉนัใคร่ขอกลา่วต้อนรับทกุทา่นเข้าสูกิ่จกรรมที�สาํคญัเพื�อระลกึถึงเหยื�อและครอบครัวของ

เหยื�อจากการสญูหายโดยถกูบงัคบั เรามาอยูร่่วมกนัในวนันี 'เพื�อแสดงออกซึ�งความเป็นนํ 'าหนึ�งใจเดียวกนัในการสนบัสนนุ

เหยื�อทกุคนและทกุครอบครัวของผู้สญูหายโดยถกูบงัคบั 

การสญูหายโดยถกูบงัคบั ไม่ใช่เพียงอาชญากรรมที�เกิดขึ 'นในอดีต อีกทั 'งยงัมิใช่ปรากฏการณ์ที�เกิดขึ 'นเฉพาะประเทศใด

ประเทศหนึ�ง หรือภมูิภาคใดภมูิภาคหนึ�งโดยเฉพาะ แตก่ารสญูหายโดยถกูบงัคบัเป็นปัญหาระดบัโลก และเป็นที�นา่เสยีใจ

ที�การสญูหายโดยถูกบงัคบัยงัคงดําเนินอยู่ต่อไปด้วยการลอยนวลผู้กระทําความผิดอย่างสมบูรณ์แบบโดยรัฐบาลทุก

ภมูิภาคของโลก ในปัจจุบนั การสญูหายโดยถกูบงัคบัมิได้ถกูนํามาใช้เฉพาะในช่วงระหวา่งความขดัแย้ง หรือระหว่างการ

ริเริ�มการต่อต้านการก่อการร้ายเท่านั 'น แต่รูปแบบใหม่ (ของการสญูหายโดยถกูบงัคบั) ชี 'ให้เห็นว่า การสญูหายโดยถกู

บงัคบัถกูนํามาใช้มากขึ 'นกบัฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง  นกัปกป้องสทิธิมนษุยชน สื�อมวลชน และบคุคลผู้ซึ�งวิพากษ์วิจารณ์

รัฐบาลและนโยบายของรัฐบาล การสญูหายโดยถกูบงัคบัยงัถกูนํามาใช้เป็นยทุธศาสตร์ในการสร้างความหวาดกลวั ไม่

เพียงแตเ่ฉพาะกบัครอบครัวของเหยื�อ เพื�อนพ้อง ผู้ ร่วมงาน แตก่บัสงัคมวงกว้างทั 'งหมดด้วย 

อนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องบุคคลทุกคนจากการสูญหายโดยถูกบังคับของสหประชาชาติ เป็นกรอบกฎหมายที�มี

ความสาํคญัยิ�งยวดในการตอ่สู้เพื�อยตุิการการสญูหายโดยถกูบงัคบั อยา่งไรก็ตาม จนถึงขณะนี ' มีเพียง 57 ประเทศเทา่นั 'น

ที�ลงนามให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ ในวาระวันแห่งการรําลึกถึงเหยื�อของการสูญหายโดยถูกบังคับสากลของ

                                                           
1 คําวา่ Enforced Disappearance แปลตามสํานวนการแปลที�ใช้ในอนสุญัญาวา่ด้วยการสญูหายโดยถกูบงัคบั ของกระทรวงยติุธรรม 



สหประชาชาติ สาํนกังานฯ ของเราจึงได้เปิดตวัโครงการรณรงค์เพื�อเพิ�มจํานวนประเทศที�ลงนามให้สตัยาบนัแก่อนุสญัญา

ฯ เป็นสองเทา่ภายในปีค.ศ. 2022 (พ.ศ.2565) ดฉินัใคร่ขอเชิญชวนทกุทา่นสนบัสนนุโครงการรณรงค์นี ' และเพื�อกระตุ้นให้

ทกุรัฐบาลของประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ลงนามให้สตัยาบนัแก่อนสุญัญาฯ ฉบบันี ' 

ในประเทศไทย คณะทํางานว่าด้วยการบังคับสูญหายหรือการสูญหายโดยไม่สมัครใจของสหประชาชาติ (The UN 

Working Group on Enforced Disappearances) ได้บนัทึกกรณีการบงัคบัสญูหายในประเทศไทยไว้ถึง 82 กรณี ตั 'งแตปี่

ค.ศ. 1980 (หรือพ.ศ. 2523) ในจํานวนดงักลา่ว รวมกรณีทนายความนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน สมชาย นีละไพจิตร สญู

หายโดยถกูบงัคบัเมื�อปีพ.ศ. 2547 และนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนชาติพนัธุ์กะเหรี�ยง พอละจี “บิลลี�” รักจงเจริญ สญูหาย

โดยถกูบงัคบัเมื�อปีพ.ศ. 2557 ซึ�งทั 'งสองกรณีเป็นกรณีที�เป็นสญัลกัษณ์และต่างเป็นกรณีที�เน้นยํ 'าถึงความท้าทายที�เหยื�อ

และครอบครัวของพวกเขาและรวมถึงนกัปกป้องสทิธิมนษุยชนต้องเผชิญ ทั 'งสองกรณีนี 'ยงัตอกยํ 'าถึงภาวะสญูญากาศทาง

กฎหมายซึ�งทั 'งนโยบายและกระบวนการยตุิธรรมของไทยยงัไมส่ามารถที�จะสถาปนาความจริงและยงัไมส่ามารถนําความ

ยตุิธรรมมายงักรณีซึ�งเกี�ยวข้องกบัเจ้าหน้าที�ของรัฐได้ ทั 'งนี ' ความท้าทายที�ต้องเผชิญในการสถาปนาความจริงและความ

ยตุิธรรมในกรณีการสญูหายโดยถกูบงัคบั ได้แก ่

1. กระบวนการสบืสวนสอบสวนตั 'งแตข่ั 'นแรกจนตลอดกระบวนการปราศจากความโปร่งใส 

2. การสญูหายโดยถกูบงัคบัไมเ่ป็นความผิดทางกฎหมายอาญาอนัสร้างความยากลาํบากให้แก่ครอบครัวของเหยื�อในการ

ริเริ�มขั 'นตอนตามกฎหมาย และยากลาํบากสาํหรับเจ้าหน้าที�ตํารวจในการรับเรื�องร้องเรียนและการตั 'งข้อกลา่วหา และ 

3. ครอบครัว (ของเหยื�อ) ยงัไม่ได้รับอนญุาตให้ดําเนินการแทนในฐานะโจกท์ร่วมในกรณีการสญูหายโดยถกูบงัคบั ทําให้

ไมม่ีความเป็นไปได้เลยที�ครอบครัวจะมีสว่นร่วมในกระบวนการตามกฎหมาย 

หากวา่เหยื�อและครอบครัวของพวกเขารู้สกึวา่รัฐบาลไมไ่ด้ทําหน้าที�ของตนอยา่งเพียงพอที�จะเปิดเผยชะตากรรมของผู้สญู

หายโดยถกูบงัคบั สิ�งนี 'จะเป็นดั�งผลสะท้อนระบบยตุิธรรมด้วย รัฐบาลไทยต้องจดัการปัญหานี 'โดยเร่งด่วน และรีบรุดลง

นามให้สตัยาบนัอนสุญัญาวา่ด้วยการปกป้องบคุคลทกุคนจากการสญูหายโดยถกูบงัคบัของสหประชาชาติเป็นก้าวแรก 

ค ณ ะ ทํ า งาน ข องส ห ปร ะ ชาชาติ ว่ า ด้วยก าร สูญ ห ายโ ดยถูกบังคับ  ( The UN Working Group on Enforced 

Disappearances) และข้าหลวงใหญ่เพื�อสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติได้กระตุ้นให้รัฐบาลไทยพยายามอยา่งตอ่เนื�อง

ด้วยความเด็ดเดี�ยวในการสบืสวนสอบสวนเกี�ยวกบัชะตากรรมของผู้สญูหายโดยถกูบงัคบั เพื�อที�จะสถาปนาความจริงและ

นําตวัผู้กระทําความผิดเข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรม ข้าหลวงใหญ่เพื�อสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาติแข็งขนัที�จะปกป้อง

สิทธิของของครอบครัวผู้สญูหายโดยถกูบงัคบั นั�นก็คือสิทธิที�จะรับทราบความจริงเกี�ยวกบัการสญูหายโดยถกูบงัคบัของ

เครือญาติและรวมทั 'งสทิธิในการรับทราบความก้าวหน้าและผลการสบืสวนสอบสวน 

ประเทศไทยได้ให้คํามั�นสญัญาบนเวทีนานาชาติหลายตอ่หลายครั 'งวา่จะจดัการกบัปัญหาการสญูหายโดยถกูบงัคบั เมื�อ

เดือนมีนาคม ศกนี ' สภานิติบญัญัติแห่งชาติมีมติว่าจะให้สตัยาบนัในอนุสญัญาว่าด้วยการปกป้องบคุคลทกุคนจากการ



สญูหายโดยถกูบงัคบัของสหประชาชาติ แตส่ภานิติบญัญตัิฯ กลบัมีมติไมรั่บร่างกฎหมายที�จะทําให้การบงัคบัสญูหายเป็น

อาชญากรรม 

ดิฉนัยงัคงมีความเชื�อมั�นวา่ ประเทศไทยสามารถทําให้คํามั�นสญัญากลายเป็นการปฏิบตัิจริงได้ ด้วยการดําเนินมาตรการ

เชิงรูปธรรมในการปกป้องสิทธิที�จะได้รับทราบความจริง ความยตุิธรรม และการเยียวยาในกรณีการสญูหายโดยถกูบงัคบั 

ในภูมิภาคนี ' (เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ – โดยผู้แปล) ยงัมีการลงนามให้สตัยาบนัในอนุสญัญาฯ น้อยมาก ดงันั 'นจึงเป็น

โอกาสที�ดีของประเทศไทยที�จะแสดงออกซึ�งจดุยืนเชิงศีลธรรมและกลายมาเป็นต้นแบบในประเด็นนี 'ให้แก่รัฐอื�นๆ  

มาตรการจํานวนหนึ�งที�ประเทศเทศไทยสามารถปฏิบตัิได้ ได้แก่ ผ่านกฎหมายที�มีความสมบรูณ์เรื�องการสญูหายโดยถกู

บังคับตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน ส่งคําเชิญเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการไปยังคณะทํางานของ

สหประชาชาติว่า ด้วยการสูญหายโดยถูกบังคับของสหประชาชาติ  (The UN Working Group on Enforced 

Disappearances) และตั 'งคณะสืบสวนสอบสวนกรณีอย่างรอบด้านจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื�อให้ดําเนินการ

ทบทวนอย่างสมบรูณ์ตามขั 'นตอนสําหรับทกุกรณี มาตรการเหลา่นี 'จะช่วยเสริมความเข้มแข็งอย่างใหญ่หลวงให้กบักลไก

ภายในประเทศในการแก้ไขปัญหาการสญูหายโดยถกูบงัคบัอนัสอดคล้องกบักฎหมายระหวา่งประเทศด้านสิทธิมนษุยชน 

หากขั 'นตอนรูปธรรมเหลา่นี 'ถกูนํามาปฏิบตัิจริงยอ่มถือได้วา่เป็นความสาํเร็จ ทั 'งนี ' สาํนกังานของเราขอแสดงความพร้อมที�

จะสนบัสนนุรัฐบาลในการปฏิบตัิตามมาตรการตา่งๆ ที�ได้ริเริ�มขึ 'น  

ในโอกาสที�เราร่วมกนัแสดงความรําลกึถึงวนัสําคญัวนันี ' ดิฉนัใคร่ขอกลา่วเน้นยํ 'าว่า สํานกังานฯ ของเราจะทํางานกบัทกุ

ภาคสว่นอยา่งตอ่เนื�อง รวมทั 'งกบัครอบครัวของผู้สญูหายโดยถกูบงัคบัเพื�อแสวงหาคําตอบเกี�ยวกบัชะตากรรมของบคุคลผู้

เป็นที�รักของพวกเขา เราจะสนบัสนนุครอบครัวและเพื�อนของผู้สญูหายโดยถกูบงัคบัอยา่งตอ่เนื�องบนหนทางอนัเจ็บปวด

เพื�อแสวงหาความจริงและความยตุิธรรมให้แก่กรณีเหลา่นี ' 

ทกุทา่น 

วันนี ' เราจะได้รับฟังผู้ เชี�ยวชาญ ตัวแทนของรัฐบาล และรวมทั 'งครอบครัวของผู้ สูญหายโดยถูกบังคบัเพื�อนําไปสู่การ

ดําเนินการสบืสวนสอบสวนอยา่งมีประสทิธิภาพในกรณีการสญูหายโดยถกูบงัคบั ดิฉนัหวงัวา่การพดูคยุในวนันี 'จะนําทาง

เราทกุคนไปสูก่ารแสวงหาความจริงและความยตุิธรรมในกรณีเหลา่นี ' 

ดิฉนัใคร่ขอถือโอกาสนี ' แสดงความทราบซึ 'งอย่างจริงใจต่อกระทรวงยตุิธรรม แอมเนสตี ' อินเตอร์เนชั�นแนล ประเทศไทย

คณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากล มลูนิธิผสานวฒันธรรม สมาคมป้องกนัการทรมาน สมาคมทนายความสิทธิมนษุยชน 

และเครือขา่ยปฏิรูปที�ดินอีสาน สาํหรับความร่วมไม้ร่วมมือสนบัสนนุกิจกรรมสาํคญันี ' เราทกุคนสามารถร่วมกนัยตุิการสญู

หายโดยถกูบงัคบัในประเทศไทยได้  

ดงัเช่นที�ข้าหลวงใหญ่เพื�อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวไว้ว่า “ไม่มีผู้หญิง ผู้ชาย หรือเด็กคนใดสมควรถูกลบ

ออกไปจากหน้าแผน่ดิน”  



ดิฉนัขออวยพรให้การอภิปรายประสบความสาํเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ทกุทา่น 

ขอบคณุมากคะ่  

 

 


