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ประกาศเกียรติคุณ  

ซูซาน แอปเปิ้ลยาร์ด เป็นผู้เขียนรายงานฉบับนี้ ผู้ร่วมทําวิจัยประกอบด้วย ซูซาน แอปเปิ้ลยาร์ด ประทับจิต นีละไพจิตร 
วิลาสินี สุขกา และลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู ซารา มูซาร์ด ช่วยเตรียมภาคผนวกที่เป็นกรณีศึกษาและช่วยตรวจทานรายงาน 
อังคณา นีละไพจิตรเป็นผู้ช่วยอ่านทวนและแก้ไขรายงาน 
 
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์เป็นผู้แปลรายงาน มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเป็นผู้แปลภาคผนวก  
 
บุคคลจํานวนมากได้กรุณาสละเวลาอ่านเนื้อหาหลายส่วนหรือให้คําแนะนําต่อรายงาน มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ 
ขอขอบคุณทุกท่านสําหรับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะเจม สตีเวนส์ 
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จัดพิมพ์รายงานฉบับนี้ 
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สรุป  
 ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การใช้ความรุนแรงโดยรัฐและการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จเป็นเวลานับ
ทศวรรษ การบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นในบริบทเหล่านี้ และเป็นประเด็นที่ไม่อาจพิจารณาแยกจากบริบทการเมืองที่
เต็มไปด้วยความรุนแรง นับแต่ทศวรรษ 2490 เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้การบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นพร้อมกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนร้ายแรงรูปแบบอื่นๆ ด้วย อย่างเช่น การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การควบคุมตัวโดยพลการ การ
ทรมาน การข่มขู่และคุกคาม เราจึงควรพิจารณาว่าการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นปรากฏการณ์ของการใช้ความรุนแรง
ของรัฐไทยเพื่อปราบปรามความเห็นต่าง หรือเพื่อกําจัดผู้ต้องสงสัย ซึ่งเป็นการกระทํานอกเหนือหลักนิติธรรม 
 รายงานฉบับนี้ พบว่า ปัจจัยด้านกฎหมายที่กําหนดความคุ้มกันเจ้าพนักงานของรัฐ ระบบยุติธรรมทางอาญาที่
อ่อนแอเนื่องจากการแทรกแซงทางการเมือง (รวมทั้งหน่วยงานตํารวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และศาล) และการขาด
เจตจํานงทางการเมืองล้วนส่งผลให้เกิดการคุ้มกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ซึ่งมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง หรือเป็น
ผู้รับผิดชอบตามสายบังคับบัญชาต่อความผิดทางอาญาร้ายแรงเหล่านี้ ความคุ้มกันท่ีดําเนินมาหลายทศวรรษเป็นเหตุให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองทราบว่า ตนเองไม่ต้องรับผิดจากการทําผิดกฎหมาย หรือมีโอกาสถูกลงโทษ
น้อยมาก และเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่บางรายเลือกใช้วิธีการนอกกฎหมายได้ตามอําเภอใจ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลหรือเพื่อแก้ไขข้อพิพาทส่วนบุคคล ส่งผลให้การบังคับบุคคลให้สูญหาย รวมทั้งการสังหารนอกกระบวนการ
กฎหมาย การควบคุมตัวโดยพลการ การทรมาน การข่มขู่และคุกคาม กลายเป็นวิธีการนอกกฎหมายที่ชอบธรรมและ
จําเป็น รวมทั้งเหมาะสมสําหรับรัฐไทยในการควบคุมปราบปราม  
 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพได้ศึกษากรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศไทย ทํา
ให้พบรูปแบบนโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาการบังคับบุคคลให้สูญหาย กล่าวคือ ประชาชนบาง
กลุ่มตกเป็นเป้าถาวรของการบังคับบุคคลให้สูญหาย มีรูปแบบวิธีการที่ใช้เพื่อทําให้บุคคลสูญหาย และยังมีการละเมิด
เพิ่มเติมกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการบังคับบุคคลให้สูญหาย รวมทั้งรัฐบาลเองก็ล้มเหลวที่จะเยียวยาทั้งในกระบวนการ
ยุติธรรมและนอกเหนือจากนั้น 

 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพได้เก็บรวบรวมข้อมูลการบังคับบุคคลให้สูญหาย 40 กรณี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน 59 คน1 จากการวิเคราะห์กรณีปัญหาเหล่านี้ทําให้พบว่า ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เส่ียงต่อการเป็นเหยื่อการบังคับ
บุคคลให้สูญหายมักจะเป็นผู้ชายที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อย อย่างเช่น ชาวมาเลย์หรือชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 
ประมาณ 94% ของผู้เสียหายเป็นผู้ชาย และ 86% เป็นผู้ที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อย มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
พบว่า ปัญหาการสูญหายของบุคคลเกิดขึ้นในทุกภาคของประเทศ แม้ว่านโยบายบางประการที่บังคับใช้ในบางพื้นที่อาจ
ส่งผลให้ปัญหาการบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นมากในบางพื้นที่ หรือในบางช่วงเวลา นอกจากนี้ จากการเก็บข้อมูลของ
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพพบว่าในบรรดากรณีการบังคับบุคคลให้สูญหาย 59 กรณี ผู้ที่เป็นเหยื่อ 12 คนมาจาก
ภาคเหนือ ห้าคนมาจากภาคตะวันตก เจ็ดคนมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33 คนมาจากภาคใต้ และสองคนมาจาก
กรุงเทพฯ  
 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพพบว่า นโยบายของรัฐอย่างน้อยสองประการส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของปัญหา
การบังคับบุคคลให้สูญหาย ประการแรกได้แก่ การต่อต้านการก่อความไม่สงบด้วยกําลังทหารในภาคใต้ของไทย ซึ่งเป็น
นโยบายของหลายรัฐบาลติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ภายใต้รัฐบาลทักษิณ จนถึง 2554 ภายใต้รัฐบาลอภิสิทธิ์ และเป็น

                                                           
1 ยังมีกรณีศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการเก็บข้อมูลของหน่วยงานอื่น แต่ไม่ได้น ามารวมในสถิติของมูลนิธิยตุิธรรมเพื่อสันติภาพ  



เหตุให้มีการบังคับบุคคลให้สูญหาย 55% ของกรณผู้ีสูญหายทั้งหมดตามข้อมูลที่มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพจัดเก็บ ทั้งนี้ 
ผู้เสียหายทั้งหมดเป็นชายมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ โดยจํานวนการสูญหายของบุคคลในภาคใต้เพิ่มสูงสุดในปี 2547-48 และ 
2550 (ภายหลังการรัฐประหาร) ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการสูญหายของบุคคลในภาคใต้ 42% และ 24% ตามลําดับ ก่อนการ
เพิ่มขึ้นของการสูญหายของบุคคลทั้งสองช่วงเวลา มักจะมีการนํานโยบายการต่อต้านการก่อความไม่สงบมาใช้ใหม่ ซึ่ง
เหยื่อส่วนใหญ่ในภาคใต้จะเป็นชายหนุ่ม กล่าวคือ 80% ของผู้เสียหายทั้งหมดมีอายุต่ํากว่า 40 ปี และ 45% อายุต่ํากว่า 
30 ปี กฎหมายความมั่นคงที่บังคับใช้ในภาคใต้ของไทยกําหนดเป็นข้อยกเว้นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์คุ้มครองสิทธิในแง่การควบคุมตัวบุคคล และส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของจํานวนการบังคับบุคคลให้
สูญหายในภาคใต้ของไทย   
 นโยบายของรัฐบาลประการที่สอง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของการสูญหายของบุคคลได้แก่ นโยบาย
สงครามปราบปรามยาเสพติดที่ดําเนินการเมื่อปี 2546 นโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างยาวนานต่อการบังคับบุคคลให้
สูญหายและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย แม้การประกาศใช้นโยบายจะยุติลงแล้วก็ตาม โดยมีการบังคับบุคคลให้
สูญหายอย่างน้อย 10 กรณีจากข้อมูลของมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้องสงสัยหรือถูกกล่าวหาว่า
เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการค้ายาเสพติด การเก็บข้อมูลการบังคับบุคคลให้สูญหายที่เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดเป็นส่ิงที่ทํา
ได้ยาก เนื่องจากครอบครัวของพวกเขามักมีความหวาดกลัวอย่างมากเนื่องจากรัฐบาลต่อๆ มาก็ยังมีนโยบายปราบปราม
ยาเสพติดอย่างรุนแรง มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเชื่อว่า จํานวนการสูญหายที่แท้จริงของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด อาจสูงกว่ากรณีที่มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพได้จัดเก็บข้อมูลไว้มาก มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพได้เก็บข้อมูล
อย่างละเอียดเกี่ยวกับการนํานโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดที่รุนแรงมาใช้ในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อผู้เสียหายทั้งที่เชียงรายและเชียงใหม่ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังจัดเก็บข้อมูลรูปแบบการควบคุมตัวโดย
พลการ การทรมานอย่างเป็นระบบ การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย และการบังคับบุคคลให้สูญหายที่เกิดขึ้นในค่าย
ทหารพรานในภาคเหนือของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปี 2546   
 นอกจากนโยบายทั้งสองประการข้างต้น มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังพบว่า มีกลุ่มบุคคลอย่างน้อยส่ีกลุ่มที่มี
ความเส่ียงต่อการถูกบังคับให้สูญหายทั่วประเทศไทยอันได้แก่ ประการแรกคือ คนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่/
ตํารวจ/ทหารและ/หรือคนที่มีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ แม้ว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่มักเป็นผลมาจาก
กิจกรรมนอกกฎหมาย อย่างเช่น ยาเสพติด หรือกรณีการลักลอบนําพาบุคคลเข้าประเทศหรือหวยเถื่อน แต่ก็ไม่ได้เป็น
เหตุผลอันชอบธรรมให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้วิธีการนอกกฎหมายเช่นการบังคับบุคคลให้สูญหายได้ ในบางกรณี 
ความสัมพันธ์เหล่านี้อาจเป็นลักษณะที่บุคคลดังกล่าวเป็นสายป้อนข้อมูลให้กับทางการ หรืออาจเป็นปัญหาส่วนตัว
ระหว่างคนเหล่านั้นกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ พบว่าในบรรดา 25% ของกรณีศึกษาที่ทางมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพจัดเก็บ
ข้อมูล ผู้เสียหายมักจะมีความสัมพันธ์รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจะหายตัวไป  
 ประการท่ีสอง นักกิจกรรมมีความเส่ียงต่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูลการ
บังคับบุคคลให้สูญหายห้ากรณีที่เป็นผลมาจากการเคล่ือนไหวรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน การเมือง หรือต่อต้านการทุจริต 
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังพบด้วยว่า นักกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและสิทธิที่ดินเส่ียงต่อการสังหารนอกกระบวนการ
กฎหมายและการสังหารทั่วไป ประการท่ีสาม ประจักษ์พยานต่ออาชญากรรมหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนมักตกเป็นเป้า
การบังคับบุคคลให้สูญหาย มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังได้เก็บข้อมูลการบังคับบุคคลให้สูญหายส่ีกรณีที่เป็นผล
โดยตรงจากการเป็นพยานของผู้เสียหาย ในส่ีกรณีดังกล่าวมีผู้ถูกบังคับให้สูญหายจํานวนแปดคนที่เป็นพยานรู้เห็นการ



สังหารหรือการหายตัวไปของบุคคลที่อยู่ร่วมด้วยขณะเกิดเหตุ ประการท่ีส่ี คนต่างด้าวเส่ียงต่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการขาดสถานภาพด้านกฎหมาย และอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อประเทศ 
 วิธีการทําให้บุคคลสูญหายมีรูปแบบสําคัญสามประการ วิธีการแรกซึ่งแพร่หลายมากที่สุดเกิดขึ้นในลักษณะที่
เจ้าหน้าที่ซึ่งบางครั้งใส่เครื่องแบบหรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ จับตัวผู้เสียหายจากกลางถนนและบังคับนําตัว
เขา(พร้อมกับพาหนะ) ให้เข้าไปในรถยนต์หรือรถบรรทุกและขับหนีไป ส่วนมากเป็นกรณีที่มีประจักษ์พยาน แต่มักเกิดขึ้น
ในท่ีอื่น ๆ ไม่ใช่แถวบ้านหรือที่ทํางานของผู้เสียหาย 68% ของการบังคับบุคคลให้สูญหายตามข้อมูลที่มูลนิธิยุติธรรมเพื่อ
สันติภาพจัดเก็บ มักเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ วิธีการท่ีสองได้แก่ การจับกุมผู้เสียหายจากบ้านหรือสถานท่ีอื่น ๆ อย่างเช่น ที่
ทํางาน มัสยิด หรือร้านน้ําชาใกล้บ้าน โดยเจ้าหน้าที่มักจับกุมโดยไม่มีหมายจับ 22% ของการบังคับบุคคลให้สูญหายมัก
เกิดขึ้นจากการจับกุมตัวเช่นนี้ วิธีการที่สามซึ่งเกิดขึ้นน้อยกว่า มีลักษณะที่ผู้เสียหายได้รับเชิญตัวให้มาพบเจ้าหน้าที่ใน
สถานท่ีบางแห่ง 10% ของการบังคับบุคคลให้สูญหายตามข้อมูลที่เก็บได้เริ่มต้นจากการนัดเจอกันแบบนี ้
 มีหลักฐานท่ีชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการบังคับบุคคลให้สูญหายมักจะเผชิญการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น 
ๆ ด้วย อย่างเช่น การควบคุมตัวโดยพลการ การทรมานและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย จากข้อมูลของผู้ที่ถูก
ควบคุมตัวในภาคใต้ของไทยและที่ค่ายทหารพรานในเชียงใหม่ในปี 2546 การละเมิดสิทธิเหล่านี้มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาและ
ในสถานที่ที่ผู้เสียหายถูกลักพาตัวไป ในแง่ของค่ายทหารพราน มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูลจากปากคําของ
ประจักษ์พยานท่ีสะท้อนว่ามีการควบคุมตัวโดยพลการ การทรมานและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายที่กระทําต่อ
บุคคลสองคนซึ่งกลายเป็นผู้สูญหายในพ้ืนท่ีดังกล่าว มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเชื่อว่า เหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย
คนอื่น ๆ ก็น่าจะเผชิญกับการควบคุมตัวโดยพลการ การทรมานและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายด้วย การได้มา
ซึ่งซากศพหรือชิ้นส่วนศพของผู้เสียหายย่อมมีส่วนนําไปสู่หลักฐานท่ีพิสูจน์การละเมิดสิทธิเหล่านี้ 
 รัฐไทยยังคงขัดขวางการเข้าถึงการเยียวยาด้านตุลาการ สิทธิที่จะได้ทราบความจริง และสิทธิที่จะได้รับการ
ชดเชยจากการบังคับบุคคลให้สูญหาย การที่ประเทศไทยไม่กําหนดให้ ‚การบังคับบุคคลให้สูญหาย‛ เป็นความผิดทาง
อาญากลายเป็นอุปสรรคต่อการฟ้องคดี ปัญหาอื่น ๆ ยังเกิดขึ้นจากหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและฟ้องคดีที่ขาดความเป็น
อิสระและอ่อนแอ ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการฟ้องคดีอย่างเป็นผลต่อกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทยเลย สิทธิ
ที่จะได้ทราบความจริงมักถูกปฏิเสธอย่างเป็นระบบ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐพยายามปกปิดความจริง มากกว่าจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย ปัญหานี้เลวร้ายลงเนื่องจากความอ่อนแอของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติซึ่งไม่มีสํานักงานนอกกรุงเทพฯ และไม่มีความริเริ่มอย่างจริงจังที่จะแสวงหาความจริงเกี่ยวกับกรณีการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย การชดเชยในกรณกีารบังคับบุคคลให้สูญหายมักคิดเป็นจํานวนเงินที่จํากัดมาก มีเพียงไม่กี่กรณี
ในภาคใต้ของไทยที่รัฐบาลจ่ายเงินให้กับญาติของผู้เสียหายมากถึง 100,000 บาท โดยเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐบาล เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งแต่ตั้งโดยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ได้มีข้อเสนอแนะให้ชดเชยและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงผู้ถูกบังคับสูญหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเหตุการณ์ระหว่าง มกราคม 2547 ถึง 
กันยายน 2554 ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการชดใช้ รัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาไม่ได้
ดําเนินการเพื่อหาทางยุติและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการบังคับบุคคลให้สูญหายซ้ําอีก  
 
สรุปข้อเสนอแนะ: 



 รัฐบาลควรให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถกู

บังคับ(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) 

 รัฐบาลควรกําหนดให้การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดทางอาญา กําหนดกลไกสืบสวนสอบสวนที่
เหมาะสม และประกันสิทธิอย่างเต็มที่ของผู้เสียหายและญาติ  
 รัฐบาลควรแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน การควบคุมตัว ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
‚โดยสุจริต‛ และการทําลายพยานหลักฐาน  
 ควรมีการปรับปรุงขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องคดี รวมทั้งขั้นตอนการแจ้งความ การสืบสวน
สอบสวนในเบื้องต้น การส่งต่อคดีอย่างรวดเร็วให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ บทบาทของผู้ชํานาญการด้านนิติเวชที่เป็น
อิสระ การกําหนดให้มีการคุ้มครองพยาน และการเคารพสิทธิของญาติ  
 หากจําเป็น ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการไต่สวนสําหรับปัญหาการบังคับบุคคลให้สูญหายและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอื่น ๆ (i) การสูญหายอย่างต่อเนื่องของผู้ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ii) การละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ค่ายทหารพรานท่ีจังหวัดทางภาคเหนือเมื่อปี 2546 และ (iii) การสังหารและการหายตัวไปของนักกิจกรรม 
 ควรมีการกําหนดกลไกชดเชยระดับประเทศ แต่ระหว่างรอให้มีกลไกดังกล่าว ควรดูแลให้ญาติของผู้ที่ถูกบังคบัให้
สูญหายได้รับค่าชดเชยเป็นการชั่วคราว    
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีบทบาทเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนให้มีการค้นหาความจริงและประกัน
ความยุติธรรมและการชดใช้  
 สําหรับกรณกีารบังคับบุคคลให้สูญหายซึ่งเป็นที่ทราบกัน ควรมีการสืบสวนสอบสวนที่เป็นอิสระและครอบคลุม
เพื่อหาทางฟ้องร้องดําเนินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด  
 



วิธีวิทยา  
 งานวิจัยครั้งนี้ใช้เวลากว่า 10 เดือนในปี 2554 ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการศึกษาและการเก็บข้อมูลกรณีการ
บังคับบุคคลให้สูญหายและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายทั้งหมดเกิดขึ้นในภาคเหนือ ตะวันตก และตะวันออก 
โดยมีการสัมภาษณ์ญาติและพยานโดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ส่วนข้อมูลกรณีศึกษาในภาคใต้เป็น
การศึกษาของสมาชิกของคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (ชื่อเดิมของมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ) ในปี 2549 และ 
2550 เราได้นําข้อมูลการสัมภาษณ์เหล่านั้นมาใช้ในการเขียนรายงานนอกเหนือจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมญาติ พยาน 
และเจ้าหน้าที่ในภาคใต้ของไทย  
 นอกจากข้อมูลการสัมภาษณ์ เรายังได้สํารวจข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายซึ่งเกิดขึ้น
ก่อนปี 2543  
 นอกจากในภาคใต้ของไทย การขาดการจัดเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงในประเทศไทย เป็น
อุปสรรคสําคัญต่อการทําวิจัยครั้งนี้ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพพบว่า นอกจากสมาคมลาหู่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แห่งประเทศไทยที่เชียงใหม่และเครือข่ายผู้เสียหายที่กาฬสินธุ์แล้ว ไม่มีหน่วยงานหรือบุคคลที่เก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนร้ายแรงในภาคตะวันตก ภาคเหนือ หรือภาคตะวันออกของไทยเลย ข้อมูลการบังคับบุคคลให้สูญหายของมูลนิธิ
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพในพื้นที่เหล่านี้ เป็นผลมาจากการที่นักวิจัยได้ยินจากการบอกเล่ามากกว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ตอนที่ได้รับการบอกเล่าถึงการบังคับบุคคลให้สูญหายหรือการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
กรณีหน่ึง เราก็มักจะได้ยินการบอกเล่าต่อถึงกรณีอื่น ๆ และเป็นเหตุให้เราสามารถบันทึกข้อมูลได้ ทําให้ เราเชื่อว่าข้อมูล
เท่าที่เราบันทึกได้ในรายงานฉบับนี้เป็นเพียงเส้ียวเล็ก ๆ ของข้อมูลการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทยที่ยังมีอยู่อีก
หลายกรณี  
 ความหวาดกลัว อย่างมากมักเป็นอุปสรรคทําให้ญาติผู้เสียหายไม่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนา
เอกชน (เอ็นจีโอ) หรือไม่เปิดเผยข้อมูลการสูญหายต่อสาธารณะ อุปสรรคเพิ่มเติมได้แก่  การไม่มีเอ็นจีโอซึ่งทํางานใน
ประเด็นนี้และในพ้ืนท่ีเหล่านั้นในประเทศไทย อีกทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เองก็ไม่มีสํานักงานนอก
เขตกรุงเทพฯ ญาติของผู้สูญหายจึงไม่รู้จักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ หรือไม่ทราบว่าสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงาน
สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ จึงควรพยายามเพิ่มจํานวนสาขาและสร้างเครือข่ายการ
ทํางานด้านปัญหานี้ในต่างจังหวัดด้วย 

 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเห็นว่า การวิจัยครั้งนี้เป็นก้าวย่างแรกในการเปิดเผยให้เห็นความรุนแรงของการ
บังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย และควรกระตุ้นให้หน่วยงานอื่นๆ ดําเนินการเพื่อให้เกิดความจริง ความยุติธรรม
และการชดใช้ รวมทั้งยุติปัญหาการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย   
 พึงกล่าวด้วยว่า ผู้เสียหายที่กล่าวถึงในรายงานมักจะเป็นผู้ชาย เนื่องจากมีสัดส่วนผู้เสียหายที่เป็นผู้ชายจํานวน
มาก ดังนั้นในรายงานจะระบุเพศของผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เป็นผู้หญิง นอกจากนี้ ในบางกรณีมีการปกปิดชื่อและสถานท่ี
เ อ า ไ ว้ ต า ม คํ า ร้ อ ง ข อ ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว เ นื่ อ ง จ า ก ก ลั ว ว่ า จ ะ ถู ก ต อ บ โ ต้ ห า ก มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล อ อ ก ไ ป  



 
ข้อ 1. เกร่ินน า  
 
1.1 ประเทศไทย: ภาพรวมด้านการเมืองและความรุนแรง  
 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66 ล้านคนกระจายอยู่ใน 77 จังหวัด โดยทั่วไป 75% ของประชากรมีเชื้อสาย
ไทย รองมาคือจีน (14%) มาเลย์ (3%) และที่เหลือส่วนใหญ่เป็นชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง มีศาสนาหลักคือศาสนาพุทธ 
และมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ  
 เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของไทยมีลักษณะซับซ้อน แม้จะเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้
รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2475 แต่ในทางประวัติศาสตร์การเมือง ประเทศไทยก็ถูกครอบงําด้วยทหาร มีเพียง
ช่วงส้ัน ๆ ที่ประเทศไทยอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย โดยช่วงแรกเกิดขึ้น
ระหว่างปี 2516-2519 การทํารัฐประหารโดยทหารครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากนายกฯ ทักษิณได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็น
วาระท่ีสองไม่นานในช่วงปลายปี 2549 การเมืองไทยเต็มไปด้วยการช่วงชิงอํานาจทางการเมืองตั้งแต่นั้นมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร น้องสาวทักษิณชนะการเลือกตั้งที่มีขึ้นในปี 2554    
 การประท้วงทางการเมืองและการใช้ความรุนแรงของรัฐครั้งสําคัญเกิดขึ้นส่ีช่วงด้วยกัน ได้แก่ การประท้วงเมื่อ
เดือนตุลาคม 2516 ตุลาคม 2519 พฤษภาคม 2535 และความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2549 ระหว่างฝ่าย 
‚เส้ือแดง‛ และ ‚เส้ือเหลือง‛ ในทุกกรณี รัฐได้ใช้กําลังเกินกว่าเหตุเพื่อปราบปรามผู้ประท้วง กลุ่มอื่น ๆ ที่เรียกร้องสิทธิหรือ
แสดงความเห็นทางการเมืองก็ถูกปราบปรามด้วยการใช้ความรุนแรงของรัฐเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชา วไร่ชาวนาใน
ภาคเหนือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และนักเคลื่อนไหวด้านส่ิงแวดล้อม ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเหล่านี้ใช้การประท้วง
เรียกร้องอย่างสงบและสันติ ความรุนแรงทางการเมืองในประเทศไทยที่ยืดเยื้อยาวนานที่สุด น่าจะได้แก่การก่อความไม่
สงบโดยใช้อาวุธเพื่อต่อต้านรัฐไทยในชายแดนภาคใต้ โดยประชาชนมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนความ
รุนแรงเช่นนี้ 
 อาจเป็นเพราะความต้องการควบคุมเสียงที่เห็นต่างและการส่งเสริมชาตินิยม เป็นเหตุให้ระบอบปกครองใน
ประเทศไทยมีลักษณะค่อนข้างรวมศูนย์ แม้ว่ารัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 กําหนดให้มีการกระจายอํานาจในระดับหนึ่ง ทําให้
การปกครองส่วนท้องถิ่นมีเสรีภาพและความรับผิดชอบมากขึ้น และนําไปสู่การเลือกตั้งโดยตรงเพื่อคัดเลือกผู้ที่เข้ามาทํา
หน้าที่ในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าความพยายามเหล่านี้ส่งผลให้มีการกระจายอํานาจจากศูนย์กลางไปสู่
จังหวัดต่าง ๆ ระดับหนึ่ง แต่ก็เป็นเหตุให้การเลือกตั้งในท้องถิ่นมีความสําคัญมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการเมือง
ระดับชาติ ในขณะท่ีการเลือกตั้งในท้องถิ่นมีความสําคัญมากขึ้น เป็นเหตุให้มีการสังหารนักการเมืองท้องถิ่นมากถึง 481 
ครั้งในระหว่างปี 2543-25522 โดยเพิ่มจํานวนสูงสุดในระหว่างปี 2546 และ 2548 การสังหารนักการเมืองท้องถิ่นมีจํานวน
มากสุดในเดือนมีนาคม 2546 หน่ึงเดือนหลังจากรัฐบาลทักษิณประกาศสงครามปราบปรามยาเสพติด และเพิ่มสูงสุดอีก
ครั้งในปี 2548 ซึ่งมีการเลือกตั้งทั่วไป และมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
 การพัฒนาประเทศภายใต้รัฐบาลทหารเผด็จการและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดย
อ้างอิงพื้นฐานเชื้อชาตินิยมและการกําหนดศาสนาประจําชาติ ทําให้ชนกลุ่มน้อยไม่ค่อยมีพื้นที่ของตนเอง ประชาชนกลุ่ม
เหล่านี้มักอยู่บริเวณที่เป็นพรมแดนของประเทศ และกลายเป็นคนชายขอบทั้งในด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ความ

                                                           
2 ณัฐกร วิทิตานนท์, “การลอบสังหาร” ในการเมืองท้องถ่ินไทย: ในรอบทศวรรษ (พ.ศ.2543- 2552) น าเสนอคร้ังแรกในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 11 (พ.ศ.2553) วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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เป็นคนชายขอบของพวกเขาเป็นผลมาจากกฎหมายและทัศนคติที่ไม่เป็นธรรม และทําให้พวกเขาเส่ียงต่อการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่มักเกิดขึ้นโดยที่ผู้กระทําผิดไม่ต้องรับผิดชอบ  
 
1.2 ในบริบทของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย  
 ภาคเหนือของไทยประกอบด้วยเก้าจังหวัดรวมทั้งเชียงใหม่ 
เชียงราย และแม่ฮ่องสอน มีพรมแดนติดกับพม่าและลาว พื้นที่ 78% 
เป็นภูเขาและมีอุตสาหกรรมทั้งการผลิต การเกษตร การประมง และ
ป่าไม้ ภูมิภาคนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์มากมาย กลุ่มใหญ่
ที่สุดได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง ลิซู และลาหู่ คนทั่วไปมักเรียกรวมชุมชน
เหล่านี้ว่า ‚ชาวเขา‛ เพื่อให้แตกต่างจากคนไทยทั่วไปโดยคํานึงถึงถิ่น
ที่อยู่ วัฒนธรรม ภาษา และความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างไป  
 ชุมชนชาติพันธุ์หลายแห่งเพิ่งจะได้รับสัญชาติไทย แต่ก็มีอีก
จํานวนมากที่ยังไม่ได้รับสัญชาติ เป็นเหตุให้ชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่
สูงจึงมักถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือไม่ก็ตาม 
พวกเขามักไม่มีโอกาสเข้าไปกําหนดนโยบายที่กระทบต่อชุมชน
ตนเอง ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรรวมทั้งการดูแลด้านสุขภาพและ
การศึกษา และมักถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดต่าง ๆ ทั้งการตัดไม้
ทําลายป่า การบุกรุกยึดครองพื้นที่โดยผิดกฎหมาย และความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นผลมาจากความคิดเหมารวมของเจ้า
พนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในเดือนพฤษภาคม 2545 
ชาวบ้าน 1,243 คนจากอําเภอแม่อายถูกเพิกถอนสัญชาติ และ
นายอําเภอส่ังให้นําบัตรประชาชนมาคืน ต่อมาศาลปกครองได้เพิก
ถอนคําส่ังของนายอําเภอเมื่อปี 2547 ซึ่งในช่วงก่อนหน้านั้นชาวบ้าน
ถูกบังคับให้ต้องเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
ที่เข้มงวดอีกครั้ง การตัดสินใจโดยพลการเช่นนี้ ของนายอําเภอ
สะท้อนถึงทัศนคติของเจ้าพนักงานท่ีมีต่อชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง รวมทั้งอํานาจของรัฐไทยที่ต้องการควบคุมชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนเหล่านี้  
 ชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงมักอาศัยอยู่บนพื้นที่สูงตามแนวพรมแดน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเคยเป็นที่ปลูกฝิ่นและเปน็
เส้นทางลักลอบค้ายาเสพติด คนทั่วไปยังมีความคิดว่าชุมชนเหล่านี้ยังคงเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด และการโฆษณา
ชวนเชื่อของทางการและส่ือมวลชนก็ช่วยส่งเสริมทัศนคติเช่นนี้ วสันต์ พานิช อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชี้ให้เห็น
ว่ามีความจงใจใช้สงครามปราบปรามยาเสพติดกับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ แม้ว่ากองกําลังฝ่ายความมั่นคงแทบไม่พบ
หลักฐานใด ๆ ในระหว่างการตรวจค้นเลยก็ตาม3 
 ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้และถือครองที่ดินซึ่งดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ชาวบ้านขาดความ
มั่นคงในการดํารงชีพ เนื่องจากรัฐมักสนับสนุนนักลงทุนที่ยึดครองที่ดิน แทนที่จะสนับสนุนชุมชน หน่วยงานของรัฐบาง

                                                           
3 อ้างถึงใน อรรถพงษ์ ศักดิ์สงวนมนูญ ชาวเขากับการฟื้นนโยบายปราบปรามยาเสพติด... ชีวิตท่ีอาจไร้ชีวิต, 24 มีนาคม 2551 (www.prachathai.com) 



แห่งใช้วิธีที่ก้าวร้าวทั้งการบังคับไล่รื้อ การจับกุม และการฟ้องคดีต่อชาวบ้านที่ถือครองที่ดินนอกเหนือบริเวณเขตป่าสงวน 
ชุมชนเหล่านี้ในบางครั้งไม่เข้าใจภาษาไทยอย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่เข้าใจกระบวนการทางปกครองและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา เป็นเหตุให้เสียเปรียบอย่างมากเมื่อต้องเจอกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ชุมชนชาติพันธุ์
บนพื้นที่สูงต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง นอกจากนั้น การมีหน่วยงานของกองทัพบกและตํารวจตระเวน
ชายแดนตั้งอยู่บริเวณพรมแดนโดยเฉพาะกับพม่า ประกอบกับการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเหตุให้มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นด้วย 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานประกอบด้วย 20 จังหวัด และมีพรมแดนติดประเทศลาวและ
กัมพูชา ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสานเป็นหลัก ผู้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ อาชีพหลักคือการทําเกษตร แต่
ผลผลิตที่ผลิตได้ยังไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากความไม่อุดมสมบูรณ์ของดินและปริมาณน้ําท่าที่จํากัด เป็นเหตุให้ภาค
อีสานมีลักษณะค่อนข้างยากจน นับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เมื่อปี 2504 มีการกําหนดให้
อีสานเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบซึ่งนําไปสู่การตัดไม้ทําลายป่าอย่างกว้างขวางและการใช้พื้นที่นาเพื่อปลูกพืชเกษตรสําหรับ
ส่งออก ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้ยังเหมาะสมต่อการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า แม้ว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเอื้อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าของธุรกิจและบริษัทนอกภาคอีสาน แต่ก็ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนที่ดินและเกิดมลพิษ
ด้านส่ิงแวดล้อม เป็นเหตุให้ชาวบ้านขัดแย้งกับนายทุนและรัฐบาลซึ่งมักสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ในช่วง
สองทศวรรษที่ผ่านมา นักกิจกรรมในท้องถิ่นได้พยายามรณรงค์เพื่อจํากัดการขยายตัวของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ไม่
ว่าจะเป็นเหมืองแร่ เขื่อน โรงงาน และอุตสาหกรรมเกษตร นักกิจกรรมเหล่านี้ต้องเผชิญกับการคุกคาม ถูกตั้งข้อหาอย่างมิ
ชอบ และเผชิญกับการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย โดยเจ้าพนักงานของรัฐและอุตสาหกรรม  
 เช่นเดียวกับพื้นท่ีอื่น ๆ อีสานก็ได้รับผลกระทบจากการใช้นโยบายด้านยาเสพติดอย่างมิชอบ ซึ่งเป็นเหตุให้มีการ
สังหารผู้คนหรือทําให้คนสูญหายจํานวนมาก “กาฬสินธุ์” เป็นที่รู้จักขึ้นมาเพราะมีการปราบปรามคนท่ีต้องสงสัยว่าเป็นผู้ใช้
ยาเสพติดอย่างรุนแรงและอย่างมิชอบด้วยกฎหมาย ในหลายกรณีที่อีสาน การทําร้ายกันมักมีสาเหตุมาจากข้อพิพาทใน
พื้นที่มากกว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ความรุนแรงในอีสานได้เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเมืองท้องถิ่นที่มีความสําคัญกว่า
การเมืองระดับชาติ เป็นเหตุให้การช่วงชิงอํานาจหรือข้อพิพาทในพ้ืนท่ีส่งผลกระทบมากขึ้น และอาจกระทบต่ออํานาจทาง
การเมืองระดับชาติ 
  ภาคตะวันตกของไทยประกอบด้วยห้าจังหวัดรวมทั้งจังหวัดตากและกาญจนบุรี และมีพรมแดนค่อนข้างยาวติด
กับพม่า นอกจากคนไทยทั่วไปแล้ว ในพื้นที่น้ียังมีแรงงานต่างด้าวทั้งที่มีและไม่มีเอกสารทางกฎหมายอยู่มากมาย และผู้ล้ี
ภัยอีกประมาณ 140,000 คนจากพม่า เศรษฐกิจในพื้นที่มักเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานอย่างเช่น การทํา
เกษตรกรรมขนานใหญ่ โรงงานอาหารกระป๋อง โรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บและเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบ
ต่อคนงานต่างด้าวจํานวนมาก คนงานทั้งที่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายก็เส่ียงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก
กรอบกฎหมายไม่ได้ให้ความคุ้มครองกับพวกเขาอย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่บางคนก็ยังมีทัศนคติที่เอารัดเอาเปรียบและดู
ถูกคนเหล่านี้ การท่ีแรงงานต่างด้าวส่วนมากพูดไทยไม่ได้ ก็ทําให้พวกเขาต้องเจอกับการรีดไถ ข่มขู่ ควบคุมตัวโดยพลการ 
การส่งกลับ การทุบตี การข่มขืนกระทําชําเรา การสังหาร และการลักพาตัวให้สูญหายจากเจ้าหน้าที่และคนที่ลักลอบนํา
คนงานเข้าประเทศ คนที่เข้าสู่ประเทศไทยโดยผ่านบริการของนายหน้าหรือคนที่ลักลอบนําคนงานเข้าเมือง มีความเส่ียง
เนื่องจากความสัมพันธ์แบบใต้ดินระหว่างคนนําเข้าแรงงานกับเจ้าหน้าที่บางรายในพ้ืนท่ีอาจไม่ปรกติไดใ้นบางชว่ง คนตา่ง
ด้าวและผู้ล้ีภัยซึ่งเป็นตัวแทนการเรียกร้องสิทธิของชุมชนได้ตกเป็นเป้า บางครั้งก็ถูกสังหารเพียงเพราะการเคล่ือนไหวของ
ตน เช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย ภาคตะวันตกของไทยก็นํานโยบายต่อต้านยาเสพติดมาใช้ โดยเฉพาะการให้



ความสําคัญกับการใช้ยาและการลักลอบค้ายาในจังหวัดต่าง ๆ อย่างเช่นตาก ซึ่งมีพื้นที่ติดกับพม่า ส่งผลให้มีการสังหาร
นอกกระบวนการกฎหมายรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติด ในเดือนตุลาคม 2553 รัฐบาลไทยอนุมัติ
งบประมาณให้พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงและแก้ปัญหาการเข้าเมือง
บริเวณพรมแดนอย่างต่อเนื่อง 
 ภาคใต้ของไทยประกอบด้วย 14 จังหวัด หลายจังหวัดมีพรมแดนติดกับมาเลเซีย รายงานฉบับนี้ให้ความสําคัญ
กับจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ในอดีตจังหวัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรมลายูใต้การ
ปกครองของอังกฤษ แต่ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของไทยในปี 2452 ในปัจจุบัน 80% ของประชากรในสามจังหวัดฯ มีอัต
ลักษณ์เป็นชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ และพูดภาษายาวี เศรษฐกิจในภาคใต้ของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการกรีดและผลิตยาง 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ภูมิภาคนี้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย ส่วนดัชนีด้านการศึกษาก็ต่ํากว่าค่าเฉล่ียของ
ประเทศ และความรู้ด้านภาษาไทยก็มีค่อนข้างน้อย  
 ดันแคน แมคคาร์โก (Duncan McCargo) นักวิชาการ4 ให้ความเห็นว่าการที่สยามปกครองปัตตานีดารุสสลาม
เป็นเหมือนการล่าอาณานิคม โดยทางกรุงเทพฯพยายามใช้นโยบายผสมกลมกลืนและทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยไม่
ค่อยให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์อันโดดเด่นของภูมิภาคนี้ ด้านการปกครอง มีลักษณะเช่นเดียวกับ
พื้นที่อื่น ๆ ของไทยคือ จังหวัดชายแดนใต้ถูกปกครองด้วยระบอบการบริหารที่รวมศูนย์ที่กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งนี้มี
ประวัติศาสตร์การต่อสู้กับระบอบปกครองที่มีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางมาเป็นเวลานาน ในช่วงรัฐบาลเปรม ติณสูลานนท์ 
(2523-2531) มีการทําความตกลงเพื่อยุติความรุนแรง โดยการให้อภัยโทษต่ออดีตทหารบ้าน และมีการจัดตั้งกองกําลัง
รักษาความมั่นคงและฝ่ายปกครองใหม่ในพ้ืนท่ีโดยให้อยู่ภายใต้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
แม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่นโยบายเหล่านี้ก็ช่วยระงับการก่อความรุนแรงในพื้นที่มาได้ประมาณสองทศวรรษ อย่างไรก็ดี 
ในช่วงการดํารงตําแหน่งวาระแรกของนายกฯ ทักษิณ (2544-2548) สถานการณ์ความมั่นคงในชายแดนใต้เลวร้ายลง 
ทักษิณได้ยุบโครงสร้างการปกครองพิเศษในพื้นที่ และมอบหมายให้หน่วยงานตํารวจซึ่งไม่เป็นที่นิยมของประชาชนเข้า
ควบคุมดูแลความมั่นคงในพื้นที่แทน การตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีแรงผลักดันทางการเมืองได้เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึก
ต่อต้านอย่างสุดโต่งจากบางกลุ่มในพ้ืนท่ีและนํามาสู่การใช้ความรุนแรงรอบใหม่ของรัฐไทย ซึ่งยังดํารงอยู่จนถึงทุกวันน้ี 
 รัฐบาลชุดที่ผ่าน ๆ มาจนถึงปัจจุบัน มักเน้นการใช้กําลังทหารเพื่อแก้ปัญหา มีการวางกองกําลังมากมาย การ
จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันตนเองของหมู่บ้าน และการนํากฎอัยการศึกและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมาใช้ แนวทาง
เหล่านี้ประกอบกับความรุนแรงและการคุกคามของฝ่ายก่อความไม่สงบ ส่งผลให้เกิดบรรยากาศความหวาดกลัวต่อพล
เรือน และส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นเหตุให้การควบคุมตัวโดยพลการ การทรมาน การสังหารนอกกระบวนการ
กฎหมาย และการสูญหายของบุคคลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคใต้  
 
ข้อ 2. กรอบกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances) ชี้ให้เห็นว่า การบังคับบุคคลให้สูญ
หายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาฯ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2549 และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2553 จนถึงเดือนมกราคม 2555 มี
ประเทศต่าง ๆ ให้สัตยาบันแล้ว 31 ประเทศ   

                                                           
4 Duncan MaCargo, Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy Southern Thailand (Singapore: NUS Press, 2552) 



 อนุสัญญาฯ นิยามการบังคับบุคคลให้สูญหายว่าหมายถึง  
 
 การจับกุม ควบคุมตัว ลักพาตัว หรือวิธีการอื่นใดในการทําให้บุคคลสูญเสียเสรีภาพ ที่กระทําโดย
ตัวแทนของรัฐ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทําไปโดยการให้อํานาจ  สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจจากรัฐ และโดยที่
รัฐปฏิเสธที่จะรับทราบว่ามีการทําให้สูญเสียเสรีภาพนั้น หรือโดยปกปิดชะตากรรม หรือสถานที่ อยู่ของผู้หาย
สาบสูญดังกล่าว โดยที่สถานท่ีอยู่ของบุคคลผู้หายสาบสูญนั้น กฎหมายไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้5 

  
 และระบุว่าไม่มีข้อยกเว้นใดๆเลย แม้แต่ในสภาวะสงคราม หรือภัยคุกคามของสงคราม  ความไม่มั่นคงทางการ
เมืองในประเทศ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆที่อาจเกิดขึ้น  ที่จะใช้เป็นข้ออ้างเพื่อความชอบธรรมในการบังคับให้บุคคลสูญ
หายได้6 
 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ กําหนดให้รัฐภาคี
นิยามการบังคับบุคคลให้สูญหายให้เป็นความผิดทางอาญา7 โดยเน้นย้ําว่าไม่อนุญาตให้มีการควบคุมตัวบุคคลในที่ ลับ
และกําหนดข้อกําหนดด้านกฎหมายอย่างละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวบุคคล 8 นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ยัง
กําหนดให้รัฐภาคีนําตัวผู้รับผิดชอบต่อการบังคับบุคคลให้สูญหายมารับโทษ รวมทั้งผู้ที่ส่ังการหรือทราบว่าเจ้าหน้าที่
ผู้ใต้บังคับบัญชากําลังจะกระทําความผิดดังกล่าว9 อนสัุญญาฯ กําหนดให้รัฐภาคีต้องดําเนินการสอบสวนตามข้อร้องเรยีน
ของการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยพลันและอย่างไม่ลําเอียง แม้จะไม่เป็นการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ และให้ประกัน
ว่าผู้ร้อง พยาน และญาติของผู้สูญหายจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่โหดร้ายหรือการคุกคาม10 รวมทั้งมีเนื้อหา
ในการประกันสิทธิของผู้เสียหาย โดยระบุว่าผู้เสียหายหมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
โดยรวมถึงสิทธิท่ีจะได้ทราบความจริง สิทธิท่ีจะได้รับการชดใช้ อย่างเช่น การได้รับค่าสินไหมทดแทน การบูรณะ การฟื้นฟู 
ความพึงใจและการประกันว่าจะไม่เกิดซ้ํา11  
 ธรรมนูญกรุงโรมที่นําไปสู่การจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute, establishing the International 
Criminal Court) ถือว่าการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ในกรณีที่เป็นการทําร้ายพลเรือนอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ12 
 แม้ว่าประเทศไทยยังไม่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ แต่การ
บังคับบุคคลให้สูญหายก็มักเกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนหลายประการตามที่ประกาศไว้ในกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งไทยเป็นรัฐภาคี สิทธิ
ดังกล่าวรวมถึงสิทธิท่ีจะมีชีวิต ข้อห้ามต่อการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ํา
ยีศักดิ์ศรี สิทธิท่ีจะมีอิสรภาพและความปลอดภัยของบุคคล และสิทธิท่ีจะได้รับการไต่สวนคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย13  
                                                           
5 อนุสัญญาป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ 2 
6 อนุสัญญาป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ 1 
7 อนุสัญญาป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ 4 
8 อนุสัญญาป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ 17 
9 อนุสัญญาป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ 3 และข้อ 6 
10 อนุสัญญาป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ 12 
11 อนุสัญญาป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ 24 
12 ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ ข้อ 7(i) 
13 ฮิวแมนไรตว์อชต,์ It was like suddenly my son no longer existed, มีนาคม 2550, 52 



 
ข้อ 3. อาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย 
 
3.1 ความเป็นมาและบริบทการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การใช้ความรุนแรงโดยรัฐ และการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จเป็นเวลานับ
ทศวรรษ การบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นในบริบทเหล่านี้ และเป็นประเด็นที่ไม่อาจพิจารณาแยกจากบริบทการเมืองที่
เต็มไปด้วยความรุนแรง นับแต่ทศวรรษ 2490 เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้การบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นพร้อมกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนร้ายแรงในรูปแบบอื่นๆ ด้วย อย่างเช่น การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การควบคุมตัวโดยพลการ การ
ทรมาน การข่มขู่และคุกคาม จากบริบทดังกล่าวจึงสะท้อนว่า การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นปรากฏการณ์ของการใช้
ความรุนแรงของรัฐไทยเพื่อปราบปรามความเห็นต่าง หรือเพื่อกําจัดผู้ต้องสงสัย ซึ่งเป็นการกระทํานอกเหนือหลักนิติธรรม 
 กฎหมายที่กําหนดความคุ้มกันของเจ้าพนักงานของรัฐ ระบบยุติธรรมทางอาญาที่ถูกแทรกแซงทางการเมืองและ
ไม่เข้มแข็ง (ทั้งหน่วยงานตํารวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และศาล) ประกอบกับการขาดเจตจํานงทางการเมือง ส่งผลให้เกิด
ความคุ้มกันต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงซึ่งมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง หรือเป็นผู้รับผิดชอบตามสายบังคับบัญชาต่อ
ความผิดทางอาญาร้ายแรงเหล่านี้ ความคุ้มกันที่ดําเนินมาหลายทศวรรษเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ายความมั่นคงและฝ่าย
ปกครองบางคนเข้าใจว่า ตนเองไม่ต้องรับผิดจากการทําผิดกฎหมาย หรือมีโอกาสถูกลงโทษน้อยมากเป็นสาเหตุให้
เจ้าหน้าที่บางรายเลือกใช้วิธีการนอกกฎหมายได้ตามอําเภอใจ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่อแก้ไขข้อพิพาท
ส่วนบุคคล ส่งผลให้การบังคับบุคคลให้สูญหาย รวมทั้งการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย  การควบคุมตัวโดยพลการ 
การทรมาน การข่มขู่และคุกคาม กลายเป็นวิธีการนอกกฎหมายที่ชอบธรรมและจําเป็น รวมทั้งเหมาะสมสําหรับรัฐไทยใน
การควบคุมปราบปราม  
 ในประเทศไทย ปรากฏข้อมูลการบังคับบุคคลให้สูญหายตั้งแต่ทศวรรษ 2490 คือ นายเตียง ศิริขันธ์ เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสกลนคร ผู้เป็นแนวร่วมกับนายปรีดี พนมยงค์ และเป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทย
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ภายหลังการท่ีญี่ปุ่นเข้ามายึดครองประเทศไทย เขาได้หายตัวไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2495 
มีผู้พบรถยนต์ของเขาอยู่ที่ในป่าจังหวัดกาญจนบุรี จากสํานวนการสอบสวนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในยุคหลังจาก
พลตํารวจเอกเผ่า ศรียานนทร์ะบุว่า ตํารวจได้จับตัวเขาไปที่บ้านแห่งหนึ่งและทรมานจนเขาเสียชีวิต พยานให้ข้อมูลว่า มี
การนําศพของเขาไปเผาและฝังที่ตําบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี และทิ้งรถไว้ในที่เกิดเหตุ14 ซึ่งในคดีนี้มีตํารวจ 5 นาย
ถูกตั้งข้อกล่าวหาฆาตกรรมได้แก่ พลตํารวจจัตวาผาด ตุงคะสมิท,พลตํารวจจัตวาทม จิตรวิมล, ร้อยตํารวจโทจํารัส ยิ้มละ
มัย, ร้อยตํารวจโทธนู พุกใจดี และสิบตํารวจเอกแนบ นิ่มรัตน์ โดยในปี 2504 ศาลได้มีคําพิพากษาจําคุกตลอดชีวิต
ผู้ต้องหา 3 ราย คือ พลตํารวจจัตวาผาด ตุงคะสมิท, พลตํารวจจัตวาทม จิตรวิมล และสิบตํารวจเอกแนบ นิ่มรัตน์ ส่วน 
รัอยตํารวจโทจํารัส และรอ้ยตํารวจโทธนู ศาลได้ยกฟ้อง 

กรณีต่อมาเกิดขึ้นในปี 2497 คือ นายพร มะลิทอง นักการเมืองฝ่ายค้านสมัยรัฐบาลพลตํารวจเอกเผ่า ศรียานนท ์
ซึ่งถูกลักพาตัวไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2497 ชิต วิภาสธวัชเขียนบันทึกไว้ว่าสส.พรถูกควบคุมตัวที่กรุงเทพฯ จนเสียชีวิต 
และมีการนําศพของสส.พรไปโยนทิ้งในแม่น้ําเจ้าพระยาพร้อมกับรถยนต์ของเขา15  

                                                           
14 ชิต วิภาสธวัช, เผ่าสารภาพ, ส านักพิมพ์แพร่พิทยา พระนคร,2503, 205-456 
15 ชิต วิภาสธวัช, เผ่าสารภาพ, ส านักพิมพ์แพร่พิทยา พระนคร 2503, 335-388 



ในปีเดียวกันนั้น หะยีสุหลง โต๊ะมีนาก็ได้หายตัวไป ในกรณีน้ีมีการกล่าวหาว่าตํารวจจากจังหวัดสงขลานําตัวเขา
ไปถ่วงน้ําที่ทะเลสาบสงขลาในภาคใต้ของไทย หะยีสุหลง โต๊ะมีนาเคยเรียนหนังสือที่กรุงเมกกะเป็นเวลา 20 ปี และเมื่อ
กลับสู่ประเทศไทยในปี 2470 เขาได้ก่อตั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและกลายเป็นผู้นําด้านศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อ
ต่อต้านกับนโยบายด้านวัฒนธรรมของจอมพลป. พิบูลสงคราม นายกฯ ของไทยในขณะนั้น16 ในปี 2490 เขาได้เสนอ
แผนการปกครองภาคใต้ของไทยเจ็ดข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกครองตนเองและเสรีภาพด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีคํา
พิพากษาศาลตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาขบถและถูกควบคุมตัวระหว่างปี 2491-2495 หลังจากนั้นเขาได้รับการปล่อย
ตัวแต่ก็ยังถูกติดตามจากตํารวจมาโดยตลอด ในเดือนสิงหาคม 2497 เขาและลูกชายคนโตซึ่งทําหน้าที่เป็นล่าม (เนื่องจาก
หะยีสุหลงพูดไทยไม่ได้) ได้รับเชิญให้ไปพบกับพันตํารวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา ผู้กํากับการตํารวจสันติบาลสงขลา หลังจาก
นั้นก็ไม่มีคนพบตัวเขาอีกเลย ซึ่งก่อนหน้านั้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2497 มีผู้พบตัวเขาเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างที่อยู่กับ
ตํารวจที่มีอาวุธที่มัสยิดแห่งหนึ่งในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้พบเห็นเป็นผู้ดูแลมัสยิด อย่างไรก็ดี กรณีนี้ไม่มีการ
สอบสวนจากตํารวจถึงกรณีการหายตัวไปของหะยีสุหลงและลูกชาย17 รัฐบาลขณะนั้นปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างเป็น
ทางการ แต่หลังจากหะยีสุหลงและลูกชายคนโตหายตัวไป นายกฯ จอมพลป. พิบูลสงคราม กับท่านผู้หญิงละเอียด พิบูล
สงครามได้ไปเยี่ยมภรรยาของหะยีสุหลงและมอบเงินให้ 5,000 บาทต่อเดือนเพื่อเป็นค่าชดเชยและเป็นทุนการศึกษากับ
บุตรของเขา18 
 ในช่วงทศวรรษ 2490 และ 2500 รัฐบาลไทยมีนโยบายปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
ตัวอย่างเช่น จิตร ภูมิศักดิ์ ปัญญาชนฝ่ายซ้ายซึ่งเข้าร่วมกับพคท.ในปี 2508 ได้ถูกตํารวจยิงเสียชีวิตที่จังหวัดสกลนครเมื่อ
ปี 2509 บริเวณริมถนน19 บรรยากาศการปราบปรามผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ดําเนินต่อไปจนถึงทศวรรษ 2510 มี
การปราบปรามชาวบ้านและการเคล่ือนไหวของพคท.เป็นเวลาหลายปีก่อนจะเกิด “เหตุการณ์ถังแดง” ซึ่งเป็นการสังหาร
หมู่ที่จังหวัดพัทลุงในภาคใต้ของไทย และอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2515 จากการ
สัมภาษณ์และการวิเคราะห์รายงานข่าวในช่วงทศวรรษ 2510 ฮาเบอร์คอน (Haberkorn) พบว่าการละเมิดสิทธิเช่นนี้
เกิดขึ้นจริง20 ในปี 2514 จอมพลประภาส จารุเสถียร นายกรัฐมนตรี ประกาศว่าจะกําจัดคอมมิวนิสต์และลัทธิคอมมิวนิสต์
ให้หมดส้ินไปจากประเทศไทย อาสาสมัครป้องกันภัยหมู่บ้านที่พัทลุงคนหนึ่งอ้างคําส่ังดังกล่าวและทําให้ดูเหมือนมีการ
เคลื่อนไหวของมวลชนคอมมิวนิสต์ในพ้ืนท่ี มีชาวบ้านบางส่วนถูกเชิญมาให้การว่ามีเพื่อนบ้านและผู้ร่วมงานคนไหนบ้างที่
เป็นคอมมิวนิสต์ ในเวลาเดียวกันได้มีการปราบปรามอย่างกว้างขวางนําไปสู่การจับกุมชาวบ้านจํานวนมาก ชาวบ้าน
เหล่านั้นถูกกล่าวหาว่าวางแผนหรือก่ออาชญากรรมต่อรัฐไทย มีการสอบปากคําและมักมีการทรมาน ผู้ถูกควบคุมตัวบาง
คนได้ถูกจับตัวไว้ในถังน้ํามัน เอาน้ํามันเทใส่และเผาทั้งเป็น เจ้าหน้าที่ความมั่นคงปฏิเสธว่าไม่มีการควบคุมตัว และมีการ
ทําลายหลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว นักศึกษาและชาวบ้านประมาณการณ์ว่ามีผู้ถูกสังหารด้วยวิธีการเช่นน้ีราว 3,000 
คน โดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุง การเลือกจับกุม ควบคุมตัวและสังหารบุคคลทํากันอย่างพลการ คนที่พยายามเรียกร้อง
ความยุติธรรมและเปิดโปงต่อสาธารณะก็จะถูกข่มขู่คุกคามอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ของพวกเขาเป็นเหตุให้
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รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในปี 2518 เข้ามาสอบสวนเรื่องนี้และพบว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมีส่วน
รับผิดชอบต่อการสังหารคนไทย 300 คน แต่ก็ไม่มีการดําเนินการด้านกฎหมาย โดยอ้างว่ามีความจําเป็นที่จะต้องรักษา
ขวัญและกําลังใจของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง 
 นอกจากนี้ ฮาเบอร์คอน21 ยังเก็บข้อมูลการใช้ความรุนแรงของรัฐในภาคเหนือของไทยในช่วงทศวรรษ 1970 
ภายหลังการประท้วงเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ซึ่งปูทางไปสู่ระบอบประชาธิปไตยใหม่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนที่เคยถูกปราบปรามรวมทั้งชาวไร่ชาวนา จากการรณรงค์ของพวกเขา เป็นเหตุให้มีการนํา พระราชบัญญัติ
ควบคุมการเช่านามาใช้ในปี 2517 อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ชาวไร่ชาวนาเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมาย พวกเขาก็ตก
เป็นเป้าทําร้ายของรัฐ ซึ่งใช้วิธีสังหารบุคคลอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อสร้างความหวาดกลัว ฮาเบอร์คอนพบว่า ‚ระหว่างเดือน
มีนาคม 2517- กันยายน 2522 มีผู้นําชาวนา 33 คนที่ถูกสังหาร แปดคนได้รับบาดเจ็บสาหัส และ หายตัวไปห้าคน‛22  
ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีรายงานอัตราการสังหารผู้นําชาวนาที่สูงมาก หลายคนเชื่อว่าผู้ที่รับผิดชอบต่อการ
สังหารผู้นําชาวนาได้แก่กลุ่มนวพล ซึ่งเป็นกลุ่มฝ่ายขวาที่ได้รับการหนุนหลังจากรัฐ แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีการระบุชื่อผู้กระทํา
ผิด และไม่มีการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อคดีเหล่านี้เลย การสังหารซึ่งเกิดขึ้นที่พัทลุงและเชียงใหม่เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่รุนแรงอย่างหนึ่งซึ่งมีการลอยนวลผู้กระทําผิดอันเป็นผลมาจากหลักนิติธรรมที่อ่อนแอในประเทศไทย และ
ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันทําให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงบางส่วนเห็นว่า การสังหารพลเรือนเป็นวิธีการปราบปรามที่ชอบธรรม  
 การสังหารในภาคเหนือและใต้เกิดขึ้นอีกครั้ง ในช่วงที่มีการลุกฮือทางการเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขวาพยายามทวง
คืนอํานาจควบคุมรัฐไทย ในเดือนกันยายน 2519 นักศึกษาและประชาชนได้ประท้วงการเดินทางกลับมาประเทศของจอม
พลถนอม กิตติขจร ซึ่งเคยเป็นนายทหารท่ีปกครองประเทศและถูกขับไล่ออกไปเมื่อปี 2516 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 กอง
กําลังของรัฐและกึ่งรัฐได้โจมตีทําร้ายผู้ประท้วง มีการจับกุมบุคคลราว 1,000 คน ทําให้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคน และมี
รายงานว่ามีผู้ถูกสังหารมากถึง 100 คน23 หลังจากนั้นก็เกิดการทํารัฐประหารของทหารทันที โดยไม่มีการนําตัว
ผู้รบัผิดชอบต่อการสังหารมารับโทษ ทําใหเ้หตุการณ์ 6 ตุลาคมยังคงกลายเป็นเรื่องที่คลุมเครือต่อไป จากการเรียกร้องของ
ประชาชน รัฐบาลได้จัดตั้งอนุสรณ์สถานบนถนนราชดําเนินนอกเพื่อรําลึกถึงเหตุการณ์เดือนตุลาคม 2516 และอยู่ภายใต้
การดําเนินงานของมูลนิธิ 14 ตุลาคม นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งกําแพงประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่า
พระจันทร)์ ตรงข้ามกับหอประชุมใหญ่เพื่อรําลึกถึงเหตุการณ์ในปี 2519   
 การเมืองไทยยังคงอยู่ใต้อํานาจของระบอบทหารและมีการทํารัฐประหารอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่คณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ปกครองประเทศในเดือนมิถุนายน 2534 นายทนง โพธิ์อ่านได้หายตัวไป ในขณะที่เขาเป็น
วุฒิสมาชิกสายแรงงาน ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย และรองประธานสมาพันธ์แรงงานเสรี
ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และกําลังรณรงค์ต่อต้านความพยายามของรัฐบาลทหารที่ จะยุบสหภาพแรงงาน 
รัฐวิสาหกิจ24 ก่อนจะหายตัวไป นายทนงได้รับโทรศัพท์ข่มขู่ เขาจึงบอกเพื่อนร่วมงานว่ากําลังถูกติดตาม และยังได้รับ
คําส่ังจากกระทรวงมหาดไทยไม่ให้ไปเข้าประชุมประจําปีขององค์การแรงงานโลกที่กรุงเจนีวา  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
เพื่อนร่วมงานเห็นเขาครั้งสุดท้ายตอนออกจากสํานักงานเมื่อเย็นวันที่ 19 มิถุนายน 2534 นายทนงป่วยเป็นโรคเบาหวาน
และต้องใช้ยาอินซูลินเป็นประจําซึ่งในช่วงที่หายตัวไปเขาไม่มียาอยู่กับตัว เช้าวันต่อมา มีผู้พบรถของเขาจอดอยู่ใน
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ตําแหน่งที่ผิดปรกติบริเวณมุมถนนหน้าสํานักงาน และมีรอยเท้าเหมือนกับรองเท้าบูทของทหารอยู่ที่เบาะหลังรถ ไม่มีผู้พบ
เห็นทนงอีกเลย รัฐบาลทหารในขณะน้ันปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเขา 
 ในปี 2536 คณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งพิจารณากรณีนี้ ได้รับฟังคําให้การ
จากนักวิชาการและตํารวจ และสรุปว่า สาเหตุที่ทําให้ทนงหายตัวไปอาจเป็นเพราะความขัดแย้งของเขากับรัฐบาลทหาร 
แต่อ้างว่าเพราะมีข้อมูลใหม่ไม่มากพอจึงไม่สามารถเปิดเผยรายงานการสอบสวนต่อสาธารณะได้ คณะกรรมาธิการ
รัฐสภาว่าด้วยแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ทําการสอบสวนเรื่องนี้ แต่ไม่ยอมเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณะ ใน
เดือนมิถุนายน 2543 ทางสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการมีคําส่ังให้เปิดเผยรายงานท้ังสองฉบับ แต่ก็มี
การปฏิเสธโดยอ้างเหตุว่าการเปิดเผยข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สาม ในเดือนตุลาคม 2544 รัฐบาลทักษิณส่ังการ
ให้คณะกรรมการอิสระเพื่อติดตามผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้เสียหายเหตุการณ์พฤษภาทมิฬที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ให้สอบสวน
กรณีการหายตัวของนายทนงด้วย  

หน่ึงปีหลังการหายตัวไปของนายทนง มีการประท้วงต่อต้านคณะรสช.ที่กรุงเทพฯ หลังจากมีการแต่งตั้งให้พลเอก
สุจินดา คราประยูร ผู้นําการทํารัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายน 2535 การ
ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น หลังการเจรจาระหว่างพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านที่ล้มเหลวในวันที่ 
17 พฤษภาคม ก็เกิดการเดินขบวนต่อต้านครั้งใหญ่ กองกําลังฝ่ายความมั่นคงได้ใช้นโยบายปราบปรามด้วยความรุนแรง
จนเกินกว่าเหตุ หน่วยงานสิทธิมนุษยชนระดับประเทศและระหว่างประเทศในไทยได้เก็บข้อมูลการสังหารโดยพลการ การ
ใช้กําลังอาวุธหนักโดยไม่จําเป็นและมีสัดส่วนไม่เหมาะสม การละเมิดความเป็นกลางด้านการแพทย์ และการเคล่ือนย้าย
ศพโดยไม่มีการไต่สวนการตายหรือการชันสูตร25 ทางการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 56 คน ได้รับบาดเจ็บ 696 คน และหายตัว
ไป 175 คน แต่ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการสูงกว่านั้นมาก26  
 ไม่มีพยานหลักฐานว่าผู้ที่หายตัวไปถูกนําตัวไปคุมขังในท่ีลับ แต่มีพยานหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่นําศพกองกันไว้ใส่
รถบรรทุกและนําไปทิ้งในที่ลับ แม้จะมีข่าวลือและมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ผ่านไป 20 ปีก็ยังไม่มีผู้ที่สามารถระบุตําแหน่ง
ชิ้นส่วนศพของผู้ที่สูญหายในช่วงการปราบปรามได้ การท่ีไม่สามารถจําแนกได้ว่าศพอยู่ที่ใดและไม่มีผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อ
การเสียชีวิต เป็นผลมาจากความพยายามของรัฐบาลและบุคคลชุดต่าง ๆ ที่จะปกปิดความจริง  คณะทํางานว่าด้วยการ
บังคับบุคคลให้สูญหายและการสูญหายโดยไม่สมัครใจแห่งสหประชาชาติได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการบังคับบุคคลให้สูญ
หายจํานวน 31 กรณีที่เกิดขึ้นในช่วงการปราบปรามที่รุนแรงของกองกําลังฝ่ายความมั่นคงในเดือนพฤษภาคม 253527 
สําหรับการดําเนินการสอบสวนในประเทศ มีการสอบสวนหลายครั้งโดยหน่วยงานของรัฐบาล รัฐสภา และเอกชน 
นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวีซึ่งรับผิดชอบต่อการสอบสวนตามหาผู้สูญหาย ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตของรัฐบาล
ระบุว่า ทหารแจ้งกับเขาว่ามีการนําศพไปฝังในค่ายทหาร เขาและครอบครัวได้รับคําข่มขู่ร้ายแรงเป็นเหตุให้ลาออก ไม่มี
รายงานอย่างเป็นทางการท่ีระบุถึงความรับผิดชอบของบุคคลเลย ความล้มเหลวดังกล่าวรวมทั้งการออกพระราชกําหนด
นิรโทษกรรมของพลเอกสุจินดาก่อนการลาออก ทําให้เกิดปัญหาต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงและการฟ้องร้องดําเนินคดี  

ต่อมาเมื่อนายอานันท์ ปันยารชุน ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงสามคนให้
ไปอยู่ในตําแหน่งที่ไม่สําคัญ และยังได้ยกเลิกกฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศด้วย ในระยะต่อมามีการ

                                                           
25 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, 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 
26 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, The Massacre in Bangkok, กันยายน 2535 
27 คณะท างานว่าด้วยการบังคับบุคคลให้สูญหายและการสูญหายโดยไม่สมคัรใจขององค์การสหประชาชาติ (UN Working Group on Enforced and 

Involuntary Disappearances), E/CN.4/2545/79, 18 มกราคม 2545 



ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อติดตามผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้เสียหายเหตุการณ์พฤษภาทมิฬขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคม 
2544 ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนําโดยนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร คณะกรรมการญาติวีรชนเดือนพฤษภา 2535 ได้
เรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งอนุสรณ์สถานสําหรับเหตุการณ์ปี 2535 บนถนนราชดําเนินนอกใกล้กับอาคารสํานักงานสลากกิน
แบ่งของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรที่ดินให้ แต่ไม่มีงบประมาณในการจัดสร้าง โดยสรุปแล้ว ในกรณีพฤษภาทมิฬแม้ว่า
ครอบครัวเหล่านี้จะได้รับค่าชดเชยบางส่วน แต่ญาติของผู้สูญหายยังคงต้องเฝ้ารอความจริง ความยุติธรรม และการชดใช้
ความผิดไม่ต่างไปจากกรณีอื่นๆ   
 จากการพิจารณาความเป็นมาของการใช้ความรุนแรงของรัฐไทยโดยสังเขป เราจะเห็นรูปแบบการสังหาร การ
ควบคุมตัว การทรมาน การสูญหายของบุคคลและการข่มขู่คุกคาม ซึ่งยังเป็นส่ิงที่กองกําลังฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติใน
ปัจจุบัน บุคคลและชุมชนที่ท้าทายต่อนโยบายและกฎหมายของรัฐบาลมักจะถูกคุกคาม ถูกควบคุมตัว ทรมาน และถูก
สังหาร หรือไม่ก็ถูกบังคับให้สูญหาย มีการใช้กําลังเกินกว่าเหตุเพื่อปราบปรามผู้ประท้วงอย่างสงบ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 
ได้รับบาดเจ็บ และมีผู้สูญหายจํานวนมาก กองกําลังฝ่ายความมั่นคงตัดสินใจโดยพลการเพื่อวินิจฉัยว่าใครมีส่วนเกีย่วขอ้ง
กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาล และเป็นเหตุให้มีการจับกุมตัว ควบคุมตัว การอบรม การทรมาน และการสังหาร การกระทําอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการเพิกเฉยต่อหลักนิติธรรมเหล่านี้ทําให้เกิดบรรยากาศที่ทําให้หลักนิติธรรมยังไม่อาจลง
หลักปักฐานในประเทศไทย และทําให้มีการปล่อยให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และทําให้การลอยนวลพ้นผิดรุนแรงขึ้น
ในเวลาต่อมา 
 
3.2 เหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหายในปัจจุบัน 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีนโยบายของรัฐสองประการที่ส่งผลโดยตรงให้เกิดบรรยากาศที่นําไปสู่การบังคับ
บุคคลให้สูญหายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงอื่น ๆ นโยบายดังกล่าวได้แก่ (i) การเน้นการใช้กําลังทหารเพื่อ
ต่อต้านการก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทยของรัฐบาลชุดต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ปี 2544 และ (ii) สงครามปราบปรามยาเสพ
ติดในปี 2546 ซึ่งส่งผลกระทบเรื้อรังแม้ว่าจะยุตินโยบายไปแล้วก็ตาม  
 
การปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทย 
 ความรุนแรงทางการเมืองในภาคใต้ได้ปะทุขึ้นมาอีกราวปี 2545 พร้อม ๆ กับการแต่งตั้งนายกฯ ทักษิณ มีการ
เปล่ียนนโยบายการบริหารงานภาคใต้ โดยยุบหน่วยงานบริหารพิเศษและเพิ่มบทบาทด้านความมั่นคงของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ มักมีการระบุว่าการโจมตีค่ายทหารที่อําเภอเจาะไอร้อง นราธิวาส และเหตุการณ์ปล้นปืนที่เกี่ยวเนื่องกัน
เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2547 เป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงครั้งใหม่ในภาคใต้ของไทย แม้ว่าจะมีความรุนแรงที่ปะทุขึ้นในปี
ก่อนหน้านั้นแล้วก็ตาม นับแต่นั้นมาผู้ก่อการได้ใช้อาวุธสร้างความรุนแรงเพื่อบั่นทอนความมั่นคงและท้าทายต่อรัฐไทย 
และรัฐไทยก็ได้ตอบโต้ด้วยการใช้กําลังทหารซึ่งในหลายกรณีมีการปฏิบัติอย่างมิชอบ ส่วนผู้ก่อความไม่สงบก็มักจะอยู่
เบื้องหลังอาชญากรรมร้ายแรงรวมทั้งการฆ่าคนตาย แม้ว่าจํานวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีแรกจะสูงกวา่ชว่งอืน่ 
ๆ แต่จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในปี 2547 และ 
2550  
 ในเดือนมีนาคม 2548 นายกฯ ทักษิณได้จัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ซึ่งมี
อํานาจหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลด้านนโยบาย มาตรการ และกลไกที่จะนําไปสู่ความปรองดองและสันติภาพในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ กอส.ได้เปิดเผยผลสรุปของรายงานต่อสาธารณะเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 และได้เสนอชุดมาตรการ
เพื่อยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ อย่างเช่น การหาทางเจรจากับกลุ่มต่อต้าน การจัดตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อรักษา



ความสงบโดยไม่ติดอาวุธ การแก้ปัญหาผู้ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ลอยนวลพ้นผิด การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีอํานาจในการ
จัดการทรัพยากรตนเองมากขึ้น การเพิ่มโอกาสด้านเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงาน การปฏิรูปและปรับปรุงระบบ
บริหารงานยุติธรรม การส่งเสริมคุณภาพและความหลากหลายของการศึกษา การส่งเสริมความหลากหลายด้าน
วัฒนธรรม และการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะเหล่านี้ส่วน
ใหญ่แล้วไม่ได้มีการนําไปปฏิบัติโดย 
 ภายหลังการทํารัฐประหารในปี 2549 รัฐบาลทหารได้กําหนดโครงสร้างใหม่สําหรับกอ.รมน. ศอ.บต. และ
กองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร (พตท.) ขึ้นในพื้นที่ และกําหนดให้กอ.รมน.และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) เป็นผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคง ตั้งแต่ปี 2550 การใช้อํานาจอย่างมิชอบและการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เพิ่ม
จํานวนขึ้นอีก เช่นเดียวกับจํานวนการร้องเรียนของทนายความและองค์กรเอกชน(เอ็นจีโอ)ในพื้นที่ซึ่งต่างก็ให้ข้อมูลว่าถูก
ข่มขู่และถูกทําร้ายมากขึ้น ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าทุกรัฐบาลมีแนวทางการใช้นโยบายที่คล้ายคลึงกันในการตอบโต้กับความ
รุนแรงในภาคใต้ นับแต่การปะทุของความรุนแรงรอบใหม่ ทั้งนี้ พบว่ามีนโยบายอย่างน้อยสามประการที่ส่งผลให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่นําไปสู่การหายตัวของบุคคล ได้แก่  
 ประการแรก กรอบกฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในภาคใต้ของไทย เป็นเหตุให้การทําหน้าที่
ปราบปรามของรัฐไม่เป็นไปตามหลักการคุ้มครองตามหลักนิติธรรม โดยเฉพาะข้อกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมตัวส่งผลให้
เกิดการบังคับบุคคลให้สูญหาย กฎอัยการศึกซึ่งมีการประกาศใช้ในภาคใต้ยาวนานกว่ากฎหมายฉบับอื่น เปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวบุคคลมากถึงเจ็ดวันเพื่อสอบปากคําโดยไม่ต้องมีหมายศาล ไม่ต้องขออํานาจตรวจสอบจาก
ศาล และเป็นการปฏิเสธสิทธิที่จะขอให้มีการตรวจสอบความชอบของการควบคุมตัวหรือที่เรียกว่า  habeas corpus 
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลพบว่า มักไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสถานที่ควบคุมตัว และส่วนใหญ่คนที่ถูกจับจะถูก
ควบคุมตัวในค่ายทหารหรือในสถานที่ชั่วคราวบางแห่ง28 การหายตัวของบุคคลที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจาก
การควบคุมตัวโดยพลการโดยอ้างอํานาจตามกฎอัยการศึก ซึ่งตราบใดที่ยังมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ปัญหาการหาย
ตัวของบุคคลก็คงยังเกิดขึ้นต่อไปในประเทศไทย  
 นอกจากกฎอัยการศึกแล้ว ในสมัยนายกฯทักษิณยังประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พรก.ฉุกเฉินฯ) ในเดือนกรกฎาคม 2548 ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวบุคคลโดยมี
หมายศาล แต่ไม่ต้องมีข้อกล่าวหาทางอาญา เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้นานถึงเจ็ดวัน และสามารถขยาย
ระยะเวลาการควบคุมตัวได้รวมกันท้ังหมดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สามารถขอหมายศาลได้ง่าย และศาล
เองก็มีความสามารถจํากัดในการตรวจสอบว่าจะเป็นการควบคุมตัวโดยพลการหรือไม่ แม้ว่าตามพรก.ฉุกเฉินฯ ผู้ถูก
ควบคุมตัวมีสิทธิไปปรากฏตัวต่อศาลทุกเจ็ดวันเพื่อขอให้ตรวจสอบความจําเป็นของการควบคุมตัว อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิบัติ ผู้ถูกควบคุมตัวมักไม่ถูกนําตัวไปขึ้นศาล เช่นเดียวกับกฎอัยการศึก  ดังนั้น พรก.ฉุกเฉินฯ จึงทําให้เกิดพฤติการณ์ที่
บุคคลอาจถูกทรมานโดยปิดลับจากโลกภายนอก และยังทําให้มีช่วงเวลาตั้งแต่ 7-30 วัน ซึ่งอาจทําให้มีการหายตัวของ
บุคคลหรือการสังหารบุคคลโดยคนทั่วไปไม่ทราบได้ นอกจากนี้ ตามพรก.ฉุกเฉินฯ เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายจะ
ได้รับความคุ้มกันโดยไม่ต้องถูกฟ้องร้องดําเนินคดีทั้งทางแพ่ง อาญา และทางวินัยหากเป็นการกระทําโดยสุจริต จึงเป็น
เหตุให้อาจมีการใช้กฎหมายอย่างมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องคดีเมื่ อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น และ
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นําไปสู่บรรยากาศที่เจ้าหน้าที่ไม่เกรงกลัวว่าจะมีผลกระทบจากการละเมิดสิทธิของตน กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ใน
ภาคใต้และมีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ทุกสามเดือนนับแต่เริ่มประกาศใช้ในเดือนกรกฎาคม 2548 
 อีกฉบับหนึ่งคือ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้บุคคล 
‚ได้รับคําส่ังจากศาลให้ถูกควบคุมตัวในค่ายฝึกอบรมของทหารเป็นเวลานานถึงหกเดือน โดยไม่จําเป็นต้องมีข้อกล่าวหา
หรือการลงโทษทางอาญา‛29 จนกระทั่งปัจจุบัน มีการนําพรบ.ความมั่นคงฯ มาใช้ในส่ีอําเภอของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2552 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ครอบคลุมถึง ‚การกระทําอันเป็น
การก่อการร้าย‛ ด้วย โดยรวมกับการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปิดโอกาสให้มีการควบคุมตัวบุคคลได้
นานถึง 84 วัน หลังจากตั้งข้อกล่าวหาสําหรับความผิดร้ายแรง คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลพบว่า  ในบางคดีมีการ
ควบคุมตัวบุคคลไว้หลายปีระหว่างรอขึ้นศาล30 การขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลของอํานาจควบคุมตัวตามกฎหมาย
เหล่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อการบังคับบุคคลให้สูญหายในพ้ืนท่ีทีก่ฎหมายแต่ละฉบับมีผลบังคับใช้ ดังตัวอย่าง กรณีของนาย
มูฮําหมัด ไซมีกูนา สะท้อนให้เห็นผลกระทบของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวที่นําไปสู่การบังคับบุคคลให้สูญหาย 
เนื่องจากมีรายงานข่าวว่า นายมูฮําหมัดได้หายตัวไปในเดือนกรกฎาคม 2548 ต่อมาในปี 2553 ญาติได้มาพบว่าเขาถูก
ควบคุมตัวที่เรือนจํากลางจังหวัดปัตตานีตามหมายจับอาญา นอกจากนั้น วลีที่ว่าด้วย ‚โดยสุจริต‛ ยังอาจส่งเสริมให้เกิด
การลอยนวลพ้นผิดหลังจากมีการบังคับบุคคลให้สูญหายด้วย   

 ประการที่สอง การที่รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ต้องสงสัยมาแสดงตน ทางกองกําลังฝ่าย
ความมั่นคงได้ ‚เชิญ‛ ให้บุคคลมาพบ หรือมารายงานตัวที่ค่ายทหาร ตามข้อมูลของทางการระบุว่าจุดประสงค์หลักของ
นโยบายเชิญให้มาพบคือการจัดเก็บข่าวกรอง31 ซึ่งผู้ที่เข้ามาพบก็จะถูกสอบปากคําเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา รายชือ่เพือ่น 
หรือผู้ที่เขาติดต่อ และแนวทางของอุดมการณ์ความเชื่อ สํานักงานสาขาที่จังหวัดยะลารายงานว่า ระหว่างเดือนตุลาคม 
2552 และ 21 กันยายน 2554มีผูม้าแสดงตนถึง 410 คน32 จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทหารคนหน่ึง ประมาณว่ามีผู้มาแสดง
ตน 50 คนต่อเดือนโดยแบ่งเป็นผู้ต้องสงสัยสามกลุ่ม กลุ่มแรก คือผู้ที่มีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งถ้าผู้ต้องสงสัยมาแสดงตน ก็จะได้รับสิทธิในการประกันตัว สามารถเข้าถึงทนายได้ และเมื่อได้รับการปล่อยตัว 
จะมีการติดตามการเคล่ือนไหว และได้รับการร้องขอให้ช่วยสนับสนุนข้อมูลกับทางการ ผู้ต้องสงสัยในกลุ่มที่สอง ได้แก่ผู้ที่
ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ และอาจมีการออกหมายจับตามพรก.ฉุกเฉินฯ หลังจากมาแสดงตนแล้ว พวก
เขาจะถูกบังคับให้เข้ารับการอบรมเป็นเวลาหน่ึงเดือนจากนั้นจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ อย่างไรก็ตาม ทางการจะเฝ้า
ระวังให้มีความร่วมมือต่อไป กลุ่มที่สาม ได้แก่คนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีดําของรัฐบาล โดยถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหรือมีใจฝักใฝ่
ฝ่ายก่อความไม่สงบ แต่ไม่ปรากฏว่าได้กระทําความผิดอาญาใดๆ มาก่อน และยังไม่มีหมายจับ ซึ่งกลุ่มนี้จะถูกควบคุมตัว
เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 7-10 วัน หลังจากมาแสดงตน ชาวบ้านที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้มักรู้ว่าได้รับเชิญตัวให้เข้าพบ
หรือจําเป็นต้องเข้ารับการอบรมจากจดหมายจากรัฐบาล หรือผู้ใหญ่บ้านเป็นคนมาแจ้งข่าว 
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กรณีศึกษาห้ากรณีจากข้อมูลของมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพชี้ให้เห็นว่าเหยื่อได้หายตัวไปหลังได้รับเชิญให้เข้าพบ
กับกองกําลังฝ่ายความมั่นคง และมีการบังคับให้บุคคลติดตามไปด้วย ได้แก่ 

 นายยา เจะดอเลาะห์และนายแวฮารง รอฮิงซึ่งได้รับเชิญตัวในเดือนมีนาคม 2545 โดยผู้ที่แจ้งข้อมูลแทนตํารวจ
มีชื่อว่านายดอเลาะห์ รอยิง โดยให้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อําเภอเมือง ยะลา ท้ังสองคนออกจากบ้านไปยังที่
นัดพบ และไม่ได้กลับมาอีก ในขณะท่ีมีผู้พบศพนายดอเลาะห์ถูกยิงเสียชีวิต33 

 นายมะยูนิต โลนียะ เป็นผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมในปี 2547 เพื่อให้มีการลบชื่อจากบัญชีดํา ต่อมาในเดือน
กรกฎาคม 2550 เขาได้รับ ‚เชิญ‛ ให้ไปพบกับกํานันของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส หลังออกจากบ้าน
พร้อมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและนายกอบต.ทั้งหมดรวม 8 คน เขาก็หายตัวไป  

 นายรอสะมิง สามะแมได้รับ ‚เชิญ‛ จากทหารพรานให้ไปพบกับผู้บังคับบัญชาเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ระหว่าง
อยู่ที่มัสยิดในหมู่บ้าน แต่ไม่นานหลังจากนั้น บุคคลดังกล่าวก็ได้บังคับเอาตัวเขาไป และเขาก็หายตัวไป  

 นายมะยาเต็ง มะรานอได้รับ ‚เชิญ‛ จากทหารพรานค่ายฉก.41 เพื่อเข้ารับการสอบปากคําที่ค่ายทหารเขื่อนบาง
ลาง ยะลา เขาได้เดินทางไปพร้อมกับทหารพรานเหล่านั้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 จากนั้นก็หายตัวไป   

 นายแวอาซิ แวซูได้รับเชิญจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสองนายเพื่อให้ข้อมูลโดยต้องไปที่โรงพัก เขาออกจากบ้าน
พร้อมเจ้าหน้าที่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 และหายตัวไป   

 รูปแบบการสูญหายของบุคคลหลังได้รับ ‚เชิญตัวไป‛ จึงทําให้เกิดความหวาดกลัวอย่างมากในชุมชนมุสลิมเมื่อ
ได้รับ ‚หนังสือเชิญ‛ จากฝ่ายความมั่นคง การส่ง ‚หนังสือเชิญ‛ เช่นนั้นไม่ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในแง่ขั้นตอนการจับกุมตัว 
และยิ่งเปิดโอกาสให้มีการบังคับบุคคลให้สูญหายในภาคใต้มากขึ้น 
 ประการที่สาม ทุกรัฐบาลเน้นการใช้กําลังทหารเพื่อตอบโต้กับการก่อความไม่สงบในภาคใต้ กองทัพบกได้ส่ง
กําลังทหารไปประจําในภาคใต้แล้วประมาณ 74,000 นาย และเมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐบาลยังส่งกําลังทหารไปเพิ่มอีก 4,000 นาย 
แผนการปัจจุบันของกองทัพบกคือการคัดเลือกอาสาสมัครฝ่ายพลเรือนเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทนกําลังพลในยามปรกติ 
และจะทําให้จํานวนอาสาสมัครพลเรือนเหล่านี้มีมากกว่าทหารและทหารพรานในที่สุด นับแต่ปลายปี 2550 ศอ.บต.ได้
ร่วมมือกับกรมการปกครองดําเนินการส่งเสริมความเข้มแข็งของกองกําลังป้องกันตนเองของพลเรือน โดยคาดหวังว่าพล
เรือนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหน่วยปฏิบัติการด้านความมั่นคง ด้วยเหตุดังกล่าว ทําให้มีการเพิ่มอัตราผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านด้านความมั่นคงจาก 1-2 เป็น 5 คนสําหรับแต่ละหมู่บ้าน เพื่อทําหน้าที่ร่วมกับกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ใน
การดูแลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ในแต่ละหมู่บ้าน คาดการณ์ว่าแต่
ละหมู่บ้านจะมีกําลังพลเรือนอย่างน้อย 50 นาย ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อส. 5 หรือ 6 คน ชรบ. 30 คน และอรบ. 
20 คน หมายถึงว่าทั้ง 2,050 หมู่บ้านในสามจังหวัดชายแดนใต้จะมีกองกําลังเป็นของตนเอง เป็นเหตุให้จํานวนพลเรือนที่
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองกําลังอาจเพิ่มขึ้นถึง 102,500 หรือ 5.7% ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส การขยายกําลังพลเรือนยังเกิดขึ้นพร้อมกับการส่งมอบอาวุธปืนอย่างน้อย 15 กระบอก ประกอบด้วยปืนยาวและ
ปืนไรเฟิลให้กับแต่ละหน่วย  
 นโยบายฝึกให้ชาวบ้านเป็นทหาร หรือรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายกัน เกี่ยวข้องกับการบังคับบุคคลให้สูญหายในสอง
ประการ ประการแรก ชาวบ้านที่เป็นชรบ.บางคนอาจถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ก่อความไม่สงบ เป็นเหตุให้มีการ
สังหารชรบ.บางคน และอาจเป็นเหตุให้มีปัญหาการบังคับบุคคลให้สูญหายเพิ่มขึ้นในอนาคต ในกรณีของอับดุลเลาะห์ 

                                                           
33 ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอบหนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามหนังสือท่ี สม 003/ 1603 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2554 และ สม 003/ ป 389 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2554. 



หะยีมะสาและซึ่งหายตัวไปในเดือนมิถุนายน 2548 มีข้อกังวลว่าการหายตัวไปของเขาอาจเป็นผลมาจากการที่ชรบ.มีข้อ
สงสัยต่อตัวเขา34 ประการที่สอง อาสาสมัครพลเรือนเหล่านี้มีหน้าที่เป็นสายรายงานความเคล่ือนไหวในหมู่บ้านและรอบ
หมู่บ้าน ส่งผลให้พวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่ และบางครั้งก็ทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่
ของเหล่าเจ้าหน้าที่ ในบางกรณี ชาวบ้านบางคนซึ่งทําหน้าที่เป็น ‚สายข่าว‛ ให้กับกองกําลังฝ่ายความมั่นคงก็อาจหายตัว
ไปได้ อย่างกรณีนายมะยาเต็ง มะรานอ ซึ่งคอยส่งข่าวให้กับกองกําลังฝ่ายความมั่นคงอย่างสม่ําเสมอ และได้หายตัวไปใน
เดือนมิถุนายน 2550 ครั้งสุดท้ายมีคนเห็นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมาเอาตัวเขาไปเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการวางเพลิงโรงเรียน
ในหมู่บ้านครั้งล่าสุด ไม่มีใครทราบว่าปัจจุบันเขาอยู่ที่ใด   
 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูลการบังคับบุคคลให้สูญหาย 22 กรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย 33 คน ซึ่ง
เกิดขึ้นในภาคใต้ของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545 และ 2554 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพไม่ถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับกรณกีารบังคับบุคคลให้สูญหายทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นในภาคใต้ ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2554 มูลนิธิยุติธรรม
เพื่อสันติภาพได้เก็บข้อมูลการหายตัวไปของชายหนุ่มสี่คน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2550 และที่ผ่านมาไม่มีองค์กร
พัฒนาเอกชน(เอ็นจีโอ)รายใดเก็บข้อมูลได้ โดยภาพรวมข้อมูลชี้ให้เห็นว่า 
 

 เหยื่อผู้สูญหายทั้งหมดเป็นชายมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ 

 การสูญหายของบุคคล 16 คนเกิดขึ้นท่ียะลา 11 คนที่นราธิวาส และหกคนทีป่ัตตานี35  

 การสูญหายของบุคคลเกิดมากสุดช่วงปี 2547 (7 คน) 2548 (7 คน) และ 2550 (8คน) 

 เกือบ 80% ของผู้สูญหายมีอายุน้อยกว่า 40 ปี และ 45% อายุน้อยกว่า 30 ปี  

 54% ถูกลักพาตัวไปจากที่สาธารณะโดยมีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมักเป็นการจับกุมโดยพลการ 
33% เป็นการจับตัวไปที่บ้านของเหยื่อเอง หรือที่ทํางานหรือมัสยิด และ 13% ของผู้ถูกบังคับให้สูญหายได้
เดินทางไปแสดงตนกับกองกําลังฝ่ายความมั่นคงทันที ก่อนที่จะหายตัวไป 
 

การบังคับบุคคลให้สูญหายทั้งสามรูปแบบเป็นส่ิงที่เราสังเกตพบในชายแดนภาคใต้ของไทย และยังไม่มีความ
เปล่ียนแปลงในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่ามูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพจะเก็บข้อมูลการหายตัวของบุคคลได้น้อยลงตั้งแต่ปี 2551 
เป็นต้นมา แต่ปฏิบัติการท้ังสามรูปแบบยังคงเกิดขึ้น ทั้งการจับตัวไประหว่างอยู่ในท่ีสาธารณะ การจับตัวไปจากบ้านพัก ที่
ทํางาน มัสยิด และการไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ 
 ประการแรก กว่าครึ่งหน่ึงของกรณีศึกษาที่มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูล จะเป็นกรณีที่ผู้เสียหายถูกจับ
ตัวไประหว่างอยู่บนท้องถนนหรืออยู่ที่จุดตรวจ และไม่มีผู้พบเห็นอีกเลย มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูลการบังคับ
บุคคลให้สูญหายในลักษณะดังกล่าวได้ 11 กรณี ซึ่งเป็นการจับตัวผู้ชาย 18 คนระหว่างปี 2546-2552 โดยปรกติแล้วมัก
เกิดเหตุตอนผู้เสียหายอยู่ตามลําพัง แต่มีอยู่สองกรณีที่มีการจับตัวชายหนุ่มไปพร้อมกันส่ีคน และอีกกรณีหนึ่งก็ถูกจับไป

                                                           
34 อับดุลเลาะห์ หะยีมะสาและเคยเป็นอดีตสมาชิก อปพร.และ ชรบ. เขาหายตัวไปจากถนนใกลก้ับที่ที่เขาท างานเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง บริเวณ
สถานีรถไฟยะลา มีประจักษ์พยานที่ออกมาให้ข้อมูลอีกหลายเดือนต่อมาบอกว่า ตอนที่อับดุลเลาะห์ หะยีมะสาและหายตัวไป เขาเห็นคนขับ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างจากสถานีรถไฟยะลา โดยมีผู้โดยสารนั่งซ้อนท้าย และได้ถูกรถยนต์สองถงึสามคันขวางให้หยุด ก่อนที่จะน ามอเตอร์ไซค์
และคนทัง้สองคนเข้าไปในรถกระบะ  
35 มีอยู่กรณีหนึ่งที่มีผู้พบเห็นผู้เสียหายครั้งสุดท้ายที่ยะลา แต่ความจริงเขามีที่อยู่อาศัยที่ปัตตานี และเพ่ิงเดินทางมายะลาในวันนั้น ท าให้ถือว่าเป็น
กรณีของจังหวัดปัตตานี  



พร้อมกันสองคน36 มีอยู่หกกรณีที่มีประจักษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์ เหตุการณ์เหล่านี้มักเกิดขึ้นในลักษณะที่มีรถกระบะ รถ
ตู้หรือรถยนต์ทหารมาจอดที่หน้าผู้เสียหาย จากนั้นก็บังคับให้เข้าไปในรถ และมักจะนํามอเตอร์ไซค์ของเหยื่อไปด้วย 
จากนั้นก็ขับหนีไป มีอยู่สามเหตุการณ์ที่พยานระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นรถของทหาร และคนที่เข้ามาจับกุมก็เป็นผู้ที่สวม
เครื่องแบบ อย่างเช่น  

 มีผู้พบเห็นนายอับดุลเลาะ อีแตเป็นครั้งสุดท้ายตอนท่ีเขาถูกทหารนําตัวขึ้นรถทหารบริเวณจุดตรวจของทหาร ซึ่ง
เป็นจุดตรวจชั่วคราวที่ตําบลลําใหม่ บนถนนฝ่ังที่จะไป อ.ยะหา ภายหลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นที่ อ.ยะหา เมื่อ
ปี 2548    

 นายซาตา ลาโบ๊ะได้ถูกเรียกให้หยุดที่จุดตรวจของตํารวจที่นราธิวาสในปี 2547 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นรถเขา และ
บอกให้ไปรายงานตัวที่สถานีตํารวจนราธิวาส เขาได้โทรศัพท์แจ้งน้องสาวเพื่อรายงานให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น  

 มีผู้พบเห็นนายบูรฮัม มะอีลาและนายอับดุลมามัน อับดุลลาคิมถูกขวางให้หยุดด้วยรถกระบะสองคันบนถนน 
ระหว่างเดินทางกลับจากอ.สุไหงโกลก นราธิวาสในปี 2546 มีผู้พบเห็นการนําตัวชายทั้งสองคนและรถ
มอเตอร์ไซค์ไปไว้ที่ด้านท้ายของรถกระบะ พยานซึ่งอยู่บริเวณตลาดสดข้างทางไม่กล้าเข้าไปยุ่งเพราะความ
กลัว37   

 นายแวฮะเล็ม กูแวกามากําลังเดินทางจากร้านน้ําชากลับมาบ้าน (ระยะทางไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตร) เมื่อออกจาก
ร้านน้ําชาไปได้เล็กน้อย ก็ถูกรถกระบะสีเขียวมาขวางไว้และถูกนําตัวเข้ารถเมื่อปี 2549 โดยมีจุดตรวจของทหาร
ใกล้กับอบต.บุกิต อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส ก่อนหน้านั้นทหารได้เข้ามาถามหาตัวเขาที่ร้านน้ําชาเมื่อตอนเช้า มี
เด็กคนหน่ึงระบุว่าเห็นตัวตอนที่ทหารจับตัวเขาไป  

 มีผู้พบเห็นนายกูอาหมัด อบีเสน นายแวไซนุง แวนาแว นายอับดุลเลาะห์ สาหลํา และนายมูฮาหมัด เซ็นเหร็นถูก
ตํารวจติดตามก่อนจะหายตัวไป มีข่าวลือว่าตํารวจเหล่านั้นมาจากสภ.ปะกาฮารัง 
 

พบว่า 10 จาก 11 กรณี มีหลักฐานว่ากองกําลังฝ่ายความมั่นคงกําลังจับตามองผู้เสียหายก่อนที่เขาจะหายตัวไป การ
หายตัวไปในบางครั้งมักเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ หรือเป็นผลจากความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ี อย่างเช่น  

 นายดอลอแม เจ๊ะและหายตัวไปที่ปัตตานีในปี 2553 ก่อนหน้านั้นมีเจ้าหน้าที่ทหารมาหาและถามว่าเหตุใด
จึงมีชื่ออยู่ในบัญชีดํา และตอนหลังก็มาหาเขาอีกทุกครั้งหลังมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในพื้นท่ี เจ้าหน้าที่บอก
ให้เขาไปเข้ารับการอบรมด้วย แต่เขาไม่ได้ไปเพราะได้ยินข่าวว่ามีการยกเลิกการอบรม   

 นายบูรฮัม มะอีลาหายตัวไปที่นราธิวาสในปี 2546 พร้อมกับนายอับดุลมามัน อับดุลลาคิม มีรายงานว่า
ตํารวจเชื่อว่าเขาเกี่ยวข้องกับการยิงเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีชื่อเรียกว่า ‚เสธฯ แดง‛ เนื่องจากมีคนให้การซัดทอด
ว่าเขาเกี่ยวข้อง บูรฮัมจึงถูกตํารวจเชิญให้ไปพบท่ีโรงพัก   

 นายแวฮะเล็ม กูแวกามาหายตัวไปในปี 2549 ที่นราธิวาส มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเชื่อว่าเขาเป็น
สมาชิกขบวนการเจมาห์ อิสลามิยาห์ และเคยจับกุมตัวเขาหนึ่งเดือนก่อนที่เขาจะหายตัวไป ตอนนั้นเขาถูก

                                                           
36 นายวันดี กาซิ นายอับดุลเลาะ อีแต นายอีรูวัน มะแซ และนายมะนาเซร์ เลาะลาแมได้ถูกทหารในเครื่องแบบจับกุมตัวไปพร้อมกันในปี 2550 
ทีย่ะลา; นายกูอาหมัด อบีเสน นายแวไซนุง แวนาแว นายอับดุลเลาะห์ สาหล า และนายมูฮาหมัด เซ็นเหร็นได้ถูกจับกมุตัวไปพร้อมกันที่ปัตตานี
ในปี 2548; และนายบูรฮัม มะอีลา และนายอับดุลมามัน อับดุลลาคิมได้ถูกจบักุมตัวไปพร้อมกันในปี 2546 ที่นราธิวาส 
37 ฮิวแมนไรต์วอชต์, It was like suddenly my son no longer existed, มีนาคม 2550 



ควบคุมตัวไว้เป็นเวลา 12 วัน พร้อมกับบุคคลอื่นอีกห้าคน ทหารซึ่งอยู่ที่ค่ายในโรงเรียนบุกกิตอุปถัมภ์ เคย
บอกเขาว่าเขาจะต้องถูกยิงสักวันหนึ่ง   

 นายอับดุลเลาะห์ อาบูคอรีหายตัวไปในปี 2552 ทีน่ราธิวาส ขณะที่อยู่อยู่ภายใต้โครงการคุ้มครองพยานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ แต่ระหว่างที่เขากลับจากกรุงเทพฯเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวที่จังหวัดนราธิวาส กรม
สอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ให้ความคุ้มครองเขา ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม 2547 เขาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้อง
กับคดีปล้นปืน ถูกทรมานและถูกควบคุมตัวที่กรุงเทพฯ โดยมีนายสมชาย นีละไพจิตรเป็นทนายช่วยเหลือ
ในทางคดีการทรมานให้ ก่อนที่นายสมชายจะหายตัวไป ส่วนภรรยาของอับดุลเลาะห์ก็ถูกจ่อยิงเสียชีวิตหนึ่ง
ปีหลังการหายตัวไปของสามี หมู่บ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นพื้นที่โซนสีแดง ทําให้เกิดข้อกังขาว่าเขาอาจถูกผู้
ก่อความไม่สงบลักพาตัวไป 

 นายซาตา ลาโบ๊ะหายตัวไปปี 2547 ที่นราธิวาส หนึ่งวันก่อนการหายตัวไป ตํารวจได้มาค้นที่บ้าน พวกเขา
อ้างว่ามาตามหาอาวุธปืนซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีปล้นปืนเมื่อเดือนมกราคม 2547   

 ครอบครัวของนายอับดุลวาเฮะ บานิงได้รับหมายจับตามพรก.ฉุกเฉินฯ และประมวลกฎหมายอาญา หลังการ
หายตัวไปของเขา เขาหายตัวไปในปี 2548  

 นายอะหามะ แวดอเลาะหายตัวไปในปี 2548 มีรายงานว่า กองกําลังฝ่ายความมั่นคงและวัยรุ่นในอําเภอ
เมือง จ.ปัตตานีหลายคนเคยเตือนเขาว่า ชื่อของเขาอยู่ในบัญชีดํา การหายตัวไปของเขาเกิดขึ้นหลังจาก
ความไม่ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและการตรึงกําลังเจ้าหน้าที่มากขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งเหตุการณ์ลอบวางเพลิงซึ่ง
เกิดขึ้นไม่กี่เดือนก่อนการหายตัวไปของเขา38    

 นายซาการียา กาเจหายตัวไปท่ีอ.เมือง ยะลาในปี 2546 ก่อนจะหายตัวไป ตํารวจมาค้นบ้านเขาเป็นประจํา 
ครอบครัวเชื่อว่าเขาตกเป็นเป้าของทางการเพราะการกล่ันแกล้งของเพื่อนบ้านบางรายซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่ 

 นายกูอาหมัด อบีเสนหายตัวไปพร้อมกับนายแวไซนุง แวนาแว นายอับดุลเลาะห์ สาหลํา และนายมูฮาหมัด 
เซ็นเหร็นทีป่ัตตานีในปี 2548 เขาถูกตั้งข้อหาและได้รับการยกฟ้องในกรณีการสังหารลูกชายของตํารวจ ช่วง
ที่เขาและเพื่อนหายตัวไปนั้น เขาอยู่ระหว่างการประกันตัวในช่วงอุทธรณ์คดี  

 นายวันดี กาซิ นายอับดุลเลาะ อีแต นายอีรูวัน มะแซ และนายมะนาเซร์ เลาะลาแมหายตัวไปพร้อมกันที่
ยะลาในปี 2550 ก่อนจะหายตัวไป ที่หมู่บ้านของพวกเขามีเหตุการณ์ความรุนแรงเพิ่มขึ้นมาก   

  
ในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้ มีพยานหลักฐาน และบางกรณีก็มีพยานหลักฐานหนักแน่นว่า พวกเขาได้ถูกเจ้าหน้าที่ความ

มั่นคงจับตัวไป ในทุกกรณี ครอบครัวพยายามสอบถามข้อมูลถึงที่ควบคุมตัว และกระตุ้นให้มีการสอบสวนเจ้าหน้าที่ และ
ในทุกกรณี เจ้าหน้าที่ก็มักปฏิเสธว่าไม่ได้ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว 
 ประการท่ีสอง หน่ึงในสามของการหายตัวเกิดขึ้นโดยผู้เสียหายถูกจับกุมตัวจากบ้าน หรือจากบางสถานที่ มูลนิธิ
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูลการจับกุมตัวเก้าครั้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดการหายตัวไปทันทีของผู้เสียหาย 11 คน ทั้งนี้ 10 จาก 
11 กรณี มีประจักษ์พยานท่ีระบุว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงและ/หรือฝ่ายปกครองอยู่ร่วมด้วยและเกี่ยวข้องกับการจับกุมตัว 
สําหรับกรณีอ่ืน ๆ ประจักษ์พยานเชื่อว่า เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมตัวเนือ่งจากบุคคลเหล่านั้นสวมใส่ชุดดําแต่ไม่ได้

                                                           
38 และโปรดด ูฮิวแมนไรต์วอชต์, It was like suddenly my son no longer existed, มีนาคม 2550 



ใส่ชุดเครื่องแบบตํารวจหรือทหาร และในทุกกรณี เจ้าหน้าที่จะไม่แสดงหมายจับก่อนจะทําการจับกุมตัว การจับกุมตัว
ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังช่วงห้าโมงเย็น บางกรณีก็เกิดขึ้นตอนดึกมาก 
 นอกจากนี้เชื่อได้ว่าการจับกุมตัวอันเป็นเหตุให้เกิดการบังคับบุคคลให้สูญหายทั้งส่ีกรณีท้ายนี้ เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ที่อําเภอเจาะไอร้อง นราธิวาส และเป็นเหตุให้มีปืนหายไป 400 กระบอก 
และทหารพุทธสามคนถูกฆ่า นายกฯ ทักษิณประกาศกฎอัยการศึกและตรึงกําลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเดือนละ 3,000 นาย มี
การขีดเส้นตายเจ็ดวันเพื่อให้บุคคลที่กระทําความรุนแรงมาแสดงตน ส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีอํานาจในการจับกุมโดยไม่ต้องรอ
หมายศาล39 ทําให้เกิดพฤติการณ์ที่มีการจับกุมโดยแทบไม่มีการสอบสวน และผู้ถูกควบคุมตัวได้ถูกทรมานเพื่อบังคับให้
สารภาพและให้แจ้งข้อมูล กรณีการหายตัวไปของอับดุลเลาะห์ อาบูคอรีในปี 2552 ตามที่อธิบายข้างต้น เป็นหนึ่งในผู้ถูก
ควบคุมตัวที่ถูกทรมานหลังเหตุการณ์ปล้นปืน ทั้งสี่กรณีต่อไปนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปล้นปืน ตามข้อมูลที่บันทึกไว้
โดยมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ  

 นายอิบรอฮิม  เซะหายตัวไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 ที่อ.ระแงะ นราธิวาส ตํารวจในและนอกเครื่องแบบมา
หาเขาบ่อย ๆ ก่อนการหายตัวไป โดยแจ้งว่ามาตามหาปืนที่หายไป ในคืนที่เขาหายตัวไป เขาถูกชายติดอาวุธ 
20 คนซึ่งพูดสําเนียงคนกรุงเทพฯ สอบปากคําเกี่ยวกับอาวุธที่หายไป จากนั้นก็นําตัวเขาไปจากบ้าน40  

 นายมุสตาซีดีน มะมิงและนายแวอีซอ มะเส็งถูกจับตัวจากร้านโทรศัพท์มือถือของมุสตาซีดีน เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2547 ระหว่างเวลา 4-5 โมงเย็น ผู้จับกุมตัวเป็นกลุ่มผู้ชายติดอาวุธสวมเส้ือดํา และขับรถกระบะไม่มี
แผ่นป้ายทะเบียน ฮิวแมนไรต์วอชต์รายงานว่า ได้ทราบข้อมูลจากวุฒิสมาชิกจังหวัดนราธิวาสในขณะนั้นว่า 
ทางการกําลังสอบปากคําชาวมุสลิมในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของหรือทํางานเป็นช่างให้กับร้านโทรศัพท์มือถือที่
นราธิวาส เพราะมีข้อกังวลว่ามีการส่งสัญญาณรบกวนคล่ืนโทรศัพท์รอบค่ายกรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์
ก่อนเหตุการณ์โจมตีในวันที่ 4 มกราคม อย่างไรก็ตาม ภรรยาของมุสตาซีดีนระบุว่ามีผู้ท่ีน่าเชื่อถือแจ้งต่อเธอว่า
ที่สามีหายตัวไปเพราะตํารวจได้พบซิมการ์ดที่ถูกใช้ในการจุดชนวนระเบิดร้านซุปเปอร์มาเ ก็ต เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ และซิมการ์ดดังกล่าวได้ถูกซื้อมาจากร้านของมุสตาซีดีน หมายถึงว่าการหายตัวของเขาน่าจะ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดในพ้ืนท่ีมากกว่าเหตุการณ์ปล้นปืน  

 นายอรุณ โมงถูกจับตัวไปจากที่บ้านใหม่ของเขาที่อ.สะบ้าย้อย ในวันที่ 6 มกราคม 2547 เวลาห้าโมงเย็น เขาเพิ่ง
จะย้ายจากนราธิวาสไปอยู่ที่น่ันได้ไม่นาน เขาถูกจับตัวโดยผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับชายติดอาวุธอีกส่ีหรือห้าคน ซึ่ง
เชื่อว่าเป็นทหาร ญาติเชื่อว่าเขาน่าจะถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปล้นปืน   

 นายบูดือมัน วอนิและนายอิบรอฮิม กายอถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับเมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2547 ทีอ่.บันนังสตา ยะลา 
ภรรยาของอิบราฮิมเห็นบูดือมันอยู่ที่ท้ายรถกระบะของตํารวจ มือของเขาถูกผูกไว้ด้านหลังเมื่อตอนตีสอง และ
ยังเห็นตอนทีส่ามีถูกจับตัวไปจากบ้านด้วย ก่อนหายตัวไปในช่วงกลางวัน บูดือมันได้ออกจากบ้านไปพร้อมกับ 
‚อิมรอน‛ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นสายข่าวให้ทหาร แม้จะไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงโดยตรงว่าการจับตัวเขาเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ปล้นปืน แต่ช่วงเวลาของการจับกุมตัวและความเชื่อที่ว่าบันนังสตาเป็นพื้นที่ของผู้ก่อความไม่สงบ ทํา
ให้น่าเชื่อว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ปล้นปืนกับการหายตัวไปของทั้งสองราย   
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การลักพาตัวและการหายตัวไปของนายซาตา ลาโบ๊ะตามที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นตัวอย่างหนึ่งของรูปแบบการจับกุม
และการสูญหายของบุคคล อันเป็นผลมาจากมาตรการตอบโต้กับเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่  4 มกราคม 2547 ที่ชัดเจน
ที่สุด การจับกุมตัวซึ่งนําไปสู่การบังคับบุคคลให้สูญหายตามข้อมูลของมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ดูเหมือนจะเกี่ยวข้อง
กับนโยบายในภาคใต้ของรัฐบาลยุคหลังรัฐประหารในปี 2550 ในเดือนมิถุนายน 2550 ทหารได้ประกาศ ‚ยุทธการพิทักษ์
แดนใต้‛ ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึงการปิดล้อมและจับกุม การตั้งจุดตรวจแบบเคล่ือนที่และถาวร และการเคล่ือนไหวของ
ทหารในพื้นท่ีห่างไกล ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทหาร มีจุดตรวจอยู่ประมาณ 100 แห่งกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัด
ชายแดนใต้ กองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร (พตท.) มีหน้าที่ดูแลปฏิบัติการปิดล้อมและจับกุม ซึ่งเป็นความ
พยายามกระตุ้นให้ผู้ต้องสงสัยมามอบตัว เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีผู้ต้องสงสัยในพ้ืนท่ี กองกําลังผสมระหว่างทหาร ตํารวจ 
และทหารบ้านอื่น ๆ ก็จะไปปิดล้อมพื้นที่แห่งนั้น รวมทั้งปิดถนนสายหลักที่เข้าสู่หมู่บ้าน จากนั้นก็จะเริ่มค้นทุกบ้าน จะมี
การจับกุมผู้ต้องสงสัยและพ่อแม่ของผู้ต้องสงสัยที่หนีรอดไปได้ ก็จะได้รับเชิญให้มาพูดคุยเพื่อไปเกล้ียกล่อมให้บุตรหลาน
ของตนมาแสดงตน ในช่วงสามเดือนแรกของปฏิบัติการดังกล่าว พตท.ได้ทําการปิดล้อมหมู่บ้าน 20 แห่ง และจับกุมคนไป
กว่า 600 คน พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา อดีตผกก.สภ.บันนังสตา ได้นํายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาใช้และเรียกว่า ‚ยุทธการ
พิทักษ์บันนังสตา‛ และส่ังการให้มีการจับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบทุกคน ส่งผลให้มีการ
ติดตามบุคคล เป้าหมาย ทั้ง ๆ ที่มีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูลสองกรณีที่บันนังสตา 
ซึ่งน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ‚ยุทธการพิทักษ์แดนใต้‛ ของทหารหรือการปฏิบัติตามนโยบายท้องถิ่นเช่น ยุทธการพิทักษ์
บันนังสตา ดังนี้ 

 นายมะยาเต็ง มะรานอ หายตัวไปในเดือนมิถุนายน 2550 ที่อ.บันนังสตา เขาเป็นภารโรงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน
พื้นที่ และมักใช้เวลาคลุกคลีกับทหารพรานซึ่งมีฐานปฏิบัติการในโรงเรียนที่เขาทํางาน หรือที่เรียกว่า  หน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 หลายครั้งที่เขาได้รับเชิญมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ สอง
สัปดาห์ก่อนที่จะถูกจับ ได้เกิดเหตุลอบวางเพลิงที่โรงเรียนที่เขาทํางาน จากนั้นเวลาประมาณตี ส่ี ทหารพราน
ประมาณ 50 นายจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้ปิดล้อมหมู่บ้าน โดยเฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านของเขา
จนถึงเที่ยงวัน ทหารจึงเข้าไปในบ้านของเขาและยึดเอาส่ิงของบางอย่างไป จากนั้นก็ถามว่าเหตุใดมะยาเต็งจึง
ปล่อยให้โรงเรียนถูกเผา ท้ังยังสอบถามด้วยว่าลูกชายคนโตเป็นอย่างไรบ้าง จากนั้นก็ได้นําตัวเขาไปโดยอ้างว่า
จะไปสอบปากคําเพียงสองสามวันที่ค่ายทหารบนเขื่อนบางลาง จากข้อมูลทะเบียนบุคคลของหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานท่ี 41 แสดงให้เห็นว่า เขาได้เข้ามาและออกไปจากค่ายในวันที่หายตัวไป  

 นายมารูดิน วะวาได้ถูกจับตัวและหายตัวไปในเดือนสิงหาคม 2550 เวลาประมาณทุ่มครึ่งที่อําเภอบันนังสตา เขา
เป็นครูสอนศาสนา และจบจากโรงเรียนสอนศาสนาในอินโดนีเซีย เขาถูกบุคคล 10 คนซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อตนเอง
จับกุมตัวไปจากบ้านโดยไม่มีหมายจับ ภรรยาของเขาระบุว่าคนที่จับตัวเขาไปเป็นเจ้าหน้าที่ ทหารหรือทหาร
พรานที่ฐานโรงเรียนสุณาษฎ์ 

 นายแวอาซิ แวซูถูกจับตัวไปจากบ้านก่อนจะหายตัวไป เจ้าหน้าที่สองคนสวมชุดสีเขียวและใส่หมวกซึ่งเชือ่วา่เปน็
ตํารวจ ได้เข้าไปในบ้านเขาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 เวลาประมาณหกโมงเย็น และจับตัวเขาไปโดยไม่มี
หมายศาล มีรายงานว่ามีผู้พบเห็นรถยนต์ที่ใช้นําตัวเขาไปท่ีหมู่บ้านสองสามวันก่อนท่ีเขาจะหายตัวไป  
 

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูลการบังคับบุคคลให้สูญหายอีกสองกรณี ซึ่งเริ่มจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ใน
สถานท่ีซึ่งผู้สูญหายมักจะไปบ่อย ๆ   



 นายรอสะมิง สามะแม หายตัวไปจากอ.รือเสาะ นราธิวาส ในเดือนมีนาคม 2552 ในขณะที่เป็นสมาชิกอบต. 
ก่อนการหายตัวไป ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเพิ่มขึ้นที่อ.รือเสาะ และผู้นําชาวบ้านคนอื่น ๆ ก็ถูกจับกุมตัวก่อนที่รอ
สะมิงจะหายตัวไป ทหารจากค่ายสุวารีได้มาเตือนน้องสาวเขาว่า ‚ให้ระวังตัวให้ดี‛ ซึ่งทางครอบครัวของนายรอ
สะมิงถือว่าเป็นคําข่มขู่ ประมาณเวลาสองทุ่มของวันเกิดเหตุ มีชายสามคนใส่ชุดทหารพรานใส่หมวกไอ้โม่งถือ
อาวุธปืนของทหารและพูดภาษาไทย เข้ามาในหมู่บ้าน พวกเขาได้ออกตามหา รอสะมิงที่มัสยิดในหมู่บ้าน และ
จับกุมตัวเขาขึ้นรถกระบะไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไป คนร้ายระบุว่าผู้บังคับบัญชาต้องการจะคุยกับรอสะมิง พยาน
จํานวนมากให้การว่า ตอนที่ถูกจับเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือ ส่วนภรรยาระบุว่าเธอได้พยายามติดต่อทาง
โทรศัพท์ทันทีหลังเกิดเหตุการณ์ และในระหว่างคุยโทรศัพท์สามีของเธอบอกว่า ‚ช่วยด้วย ๆ‛  

 นายมะยูนิต โลนียะ หายตัวไปเวลาประมาณสองทุ่มในเดือนกรกฎาคม 2550 ที่อําเภอรามัน ยะลา มะยูนิตได้
เข้ารับการอบรมกับทหารในปี 2547 เพราะก่อนหน้านี้เขามีชื่ออยู่ในบัญชีดํา ทหารมาที่บ้านและแจ้งว่าเขาควร
เข้ารับการอบรม ต่อมาในวันเกิดเหตุ มีบุคคลประมาณแปดคนมาที่บ้านเพื่อจับกุมตัวเขา โดยคนที่มามีทั้งชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่น รวม 8 คน พวกเขาบอกมะยูนิตว่าทางกํานันต้องการ
สอบถามเขาบางอย่างเพราะเขาเพิ่งมาอยู่ในพื้นที่ได้ไม่นาน แม้ในกรณีนี้จะมีเจ้าพนักงานของรัฐมาเกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน แต่ก็ไม่แน่นอนว่าการหายตัวของมะยูนิตจะเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทยที่มี
การใช้อาวุธหรือไม่ มีความเป็นไปได้ว่าที่เขาหายตัวไปเพราะมีข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่ปกครองในหมู่บ้าน 
 
ในทุกรณี สมาชิกในครอบครัวพยายามสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ และทางการก็ปฏิเสธว่าไม่ทราบที่อยู่ของ

พวกเขา   มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังได้เก็บข้อมูลรูปแบบการหายตัวไปของบุคคลแบบที่สาม หรือกรณีที่บุคคลไป
แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่และหายตัวไปหลังจากนั้น เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อเดือนเมษายน 2554 ที่อ.
บันนังสตา ยะลา โดยมีผู้สูญหายสองคน และเหตุการณ์ที่สองซึ่งมีผู้สูญหายสองคนเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2545 ที่ตัว
เมืองยะลา รูปแบบการหายตัวไปเช่นน้ี ทําให้ผู้ที่ได้รับเชิญให้ไปแสดงตนไม่มีความมั่นใจ  

 นายยา เจะดอเลาะห์ และนายแวฮารง รอฮิงหายตัวไปที่ตัวเมืองยะลา ในเดือนมีนาคม 2545 ภรรยาของทั้งสอง
คนกล่าวกับฮิวแมนไรต์วอชต์ว่า สามีของตนได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งที่ทราบว่าชื่อดอเลาะห์ รอยิง ซึ่งอ้าง
ว่าโทรมาในนามของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สามีของพวกเธอหายตัวไปในวันท่ีไปแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ อ.เมือง
ยะลา ยาบอกว่าดอเลาะห์อยากคุยด้วยเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเจ้าหน้าที่ตํารวจที่บันนังสตาเมื่อหนึ่งเดือนก่อน
หน้านั้น ชายทั้งสองคนเคยให้ข้อมูลกับดอเลาะห์มาก่อน และไม่ได้กังวลกับการท่ีต้องเดินทางไปท่ีตัวเมืองยะลา 
ฮิวแมนไรต์วอชต์มีข้อมูลว่า ยาตกเป็นผู้ต้องสงสัยกรณีลอบทําร้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจ  

 นายดุลหามิ มะแรและนายอิบรอเฮง กาโฮงหายตัวไปในเดือนเมษายน  2554 หลังเดินทางไปที่ค่ายตํารวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.) ค่ายนเรศวร อ.บันนังสตา ยะลา มีผู้พบเห็นพวกเขาครั้งสุดท้ายระหว่างเข้าไปในค่าย
ทหารประมาณเวลา 5 โมงครึ่ง เพื่อไปขอรับเรือของอิบรอเฮงกลับมาซึ่งก่อนหน้านี้ ตํารวจตระเวนชายแดนมาที่
บ้านของอิบรอเฮงในตอนกลางวัน และยึดเรือของเขาไป ทางมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภ าพได้รับทราบว่า
เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ. บันนังสตาเชื่อว่า ชายทั้งสองคนอาจเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบ เพราะมีรายงานว่า
พวกเขาซื้ออาหารในปริมาณมากทุกวัน และมีคนมาหาที่บ้านบ่อย ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ตํารวจยังได้พบเล่ือยยนต์ซึ่ง
เชื่อว่าได้ถูกนํามาใช้เพื่อตัดต้นไม้เพื่อขวางถนน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาแจ้งกับมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพว่า
เชื่อว่าชายทั้งสองคนเสียชีวิตแล้ว แต่ไม่ได้ให้หลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงของการพูดเช่นนั้น 



 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวโดยกองกําลังฝ่ายความมั่นคงในภาคใต้ของไทย เผยให้เห็นว่าเกิด
อะไรขึ้นหลังจากบุคคลถูกบังคับให้สูญหาย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีการทรมาน 
ในภาคใต้ของไทยและพบว่า ‚ผู้ถูกควบคุมตัวถูกทุบตี ถูกลนด้วยเทียนไขอย่างทารุณ ถูกฝังไว้ในดินเหลือแค่ศีรษะโผล่
ขึ้นมา ถูกช็อตด้วยไฟฟ้า และถูกจับให้ไปอยู่ในห้องที่ร้อนหรือเย็นจัด‛41 มีการกล่าวหาว่าหลายคนเสียชีวิตระหว่างการ
ควบคุมตัวเนื่องจากการทรมาน อย่างเช่นกรณีของนายอัสฮารี สะมาแอ และอิหม่ามยะผา กาเซ็ง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่น
แนลพบว่ามีการทรมานบุคคลเพื่อรีดข้อมูล คําสารภาพ ‚มีการข่มขู่ผู้ถูกควบคุมตัวและครอบครัวเพื่อให้หยุดหรือถอนการ
สนับสนุนผู้ก่อความไม่สงบ‛42  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าเหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหายได้ถูกทรมาน และหากเสียชีวิต 
เจ้าหน้าที่ก็จะทําลายหลักฐานด้วยการเอาศพไปท้ิง  
 กรณทีี่เกิดขึ้นกับนายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ สะท้อนถึงส่ิงที่เกิดขึ้นกับผู้สูญหายในปี 2544 นายแพทย์แวมา
ฮาดีให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชนว่า ในวันที่ 10 มิถุนายน 2546 เขาถูกกลุ่มบุคคล 10 คนที่ขับรถยนต์มาสามคันจับตัวไว้ 
ระหว่างที่กําลังออกจากบ้านไปพบกับชาวบ้าน ผู้ชายเหล่านั้นโยนเขาเข้าไปในรถ ทุบตีเขา และพยายามบังคับให้เขา
เซ็นชื่อในเอกสาร ตอนที่รถไปจอดที่ปั๊มน้ํามัน ผู้ชายคนหนึ่งได้นําถุงพลาสติกครอบศีรษะเขาไว้เพื่อทําให้หายใจไม่ออก 
และเขาได้หมดสติไป เมื่อฟื้นขึ้นมาเขาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน แต่ต้องไปอยู่ในห้องส่ีเหล่ียมซึ่งไม่มีหน้าต่างแต่มีการติด
เครื่องปรับอากาศ เท้าของเขาบวมเนื่องจากคนที่จับตัวไปได้ยืนเหยียบเท้าเขาไว้ ทําให้ไม่สามารถเดินได้ มีชายกลุ่มหนึ่ง
เข้ามาในห้องและพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาเซ็นต์ชื่อในเอกสาร เขาไม่รู้ว่ารายละเอียดในเอกสารเป็นอย่างไร เลยปฏิเสธ
ไม่ยอมเซ็นต์ และทําให้ถูกซ้อม เช้าวันต่อมา มีคนมาบอกให้เขาเซ็นชื่อในเอกสารอีก และบอกว่าจะทําให้ได้รับการปล่อย
ตัว แต่เขาก็ไม่ยอมเซ็นต์ นายแพทย์แวมาฮาดีปฏิเสธที่จะกินอาหารและดื่มน้ํา ผู้ชายเหล่านั้นขู่จะโยนเขาลงมาจาก
เฮลิคอปเตอร์ แต่เขาก็ยังไม่ยอมเซ็นต์เอกสาร เมื่อพวกเขาพบว่าไม่สามารถบังคับให้นายแพทย์คนนี้เซ็นต์ชื่อได้ ก็เลยส่ง
ตัวเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายหลายคดี รวมทั้งการเป็นสมาชิกขบวนการเจมาห์ 
อิสลามิยาห์ ต่อมาศาลได้ยกฟ้องเขาในคดีเหล่านั้น43  
 การบังคับบุคคลให้สูญหายยังเกิดขึ้นตามรูปแบบดังกล่าวในภาคใต้ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นว่ารัฐบาล
ทุกชุดล้มเหลวในการแก้ปัญหาการบังคับบุคคลให้สูญหายอันเป็นผลมาจากนโยบายการปราบปรามการก่อความไม่สงบ
ในภาคใต้ของไทย ทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นการปฏิบัตินอกกฎหมายที่ฝังรากลึกของ
เจ้าหน้าที่ความมั่นคงในภาคใต้ 
 
สงครามปราบปรามยาเสพติดและการสูญหายเนื่องจากประเด็นยาเสพติด 
 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูลการบังคับบุคคลให้สูญหายแปดกรณีที่กระทบต่อบุคคล 10 คน ซึ่งต้อง
สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งการสูญหายของบุคคลสองครั้งที่เป็นผลโดยตรงจากสงครามปราบปรามยาเสพติด
ในปี 2546 ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในภาคเหนือและตะวันออกของไทย มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังได้เก็บข้อมูลกรณีการ
ควบคุมตัวโดยพลการ การทรมานและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายอันเป็นผลมาจากนโยบายด้านยาเสพติด 

                                                           
41 แอมเนสตี้ อินเตอรเ์นชั่นแนล, Thai Security forces systematically torture in southern counter-insurgency, 13 
มกราคม 2552 
42 แอมเนสตี้ อินเตอรเ์นช่ันแนล, Thai Security forces systematically torture in southern counter-insurgency, 13 
มกราคม 2552 
43 ‘อุ้ม’... จุดเปล่ียนชีวติ‘หมอแว’, 3 เมษายน 2554, http://prachatai.com/journal/2554/04/33869 



 ที่ผ่านมาประเทศไทยมักใช้นโยบายปราบปรามอย่างรุนแรงต่อความผิดด้านยาเสพติด และไม่ค่อยคํานึงถึงสิทธิ
ของผู้ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลชุดปัจจุบันแถลงว่า ‚ปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาสําคัญที่มี
ผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ‛44 ผู้ที่อยู่ภาคเหนือของไทยมักได้รับผลกระทบจากนโยบายต่อต้าน
การค้ายาเสพติดของรัฐบาลไทย อย่างเช่น รัฐบาลได้กําหนดให้ภาคเหนือเป็นเป้าหมายสําคัญของโครงการต่อต้านยาเสพ
ติดที่มีชื่อว่า ‚ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด‛ ทั้งนี้เพราะเชื่อกันว่าดินแดนตอนเหนือสุดเป็น ‚เส้นทางลําเลียง‛ 
ยาเสพติดทั้งนี้ตามรายงานล่าสุดของรัฐบาลระบุว่า ‚จุดที่มีการลักลอบนําเข้ายาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยมากสุดได้แก่
บริเวณจังหวัดทางตอนเหนือ โดยเฉพาะอ.แม่สาย จ.เชียงราย‛ รายงานยังระบุต่อไปว่า 98.1% ของยาบ้าที่ลักลอบนําเข้า
ประเทศไทย เป็นการเข้ามาผ่านทางเหนือของประเทศ45     
 วันที่ 28 มกราคม 2546 หลังจากนายกฯ ทักษิณดํารงตําแหน่งได้สองปีในเทอมแรก เขาประกาศนโยบาย
ปราบปรามการค้าและการใช้ยาเสพติดฉบับใหม่ที่เรียกกันว่า  ‚สงครามปราบปรามยาเสพติด‛ นโยบายดังกล่าวเป็น
ต้นเหตุนําไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงในประเทศไทย ซึ่งผู้นํารัฐบาลต่างเพิกเฉยไม่เอาผิดและยังส่งเสริมแนวคิด
ของนโยบายคือเรื่อง ‚ตาต่อตา ฟันต่อฟัน‛ และให้ถือว่าผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็น ‚ภัยต่อความมั่นคงของ
ประเทศ‛ ซึ่งจะต้องถูกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไร้ความเมตตาและรุนแรง46 แต่ละจังหวัดได้รับโควตาที่ต้องจับกุมบุคคลและ
ปราบปรามยาเสพติด มีการให้สินบนนําจับในอัตราสามบาทต่อยาบ้าหนึ่งเม็ดที่จับกุมได้ ตํารวจและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น 
รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านซึ่งไม่สามารถทํายอดได้ตามเป้าการจับกุมจะถูกลงโทษ ในตอนเย็นทุกวัน สถานีโทรทัศน์จะเสนอแต่
เรื่อง ‚สงคราม‛ โดยมีภาพตํารวจที่ยิ้มภาคภูมิใจและภาพของโลงศพสําหรับ ‚ผู้ค้ายาเสพติด‛ ซึ่งเสียชีวิตในวันนั้น 
หนังสือพิมพ์รายงานจํานวนผู้เสียชีวิตทุกวัน จนทําให้ประชาคมนานาชาติส่งเสียงร้องเรียนจากจํานวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ต้อง
สงสัยที่เสียชีวิตจากการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย และส่ือก็รายงานอย่างกว้างขวาง ทําให้รัฐบาลต้องคิดทบทวน
การรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเปิดเผย การปฏิบัติงานในระยะแรก (1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน) เน้นการ ‚ยึดพื้นที่‛ 
และ ‚ตัดห่วงโซ่‛ ของผู้ค้ายาเสพติด ในช่วงเวลาดังกล่าวเชื่อกันว่ามีผู้ถูกสังหาร 2,873 คน มากกว่าอัตราการฆ่าคนตาย
ตามปรกติของประเทศ ต่อมารัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และพบว่ามีเพียง 1,187 กรณี
การเสียชีวิตที่มีหลักฐานว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานในการรวบรวมรายชื่อใส่เข้าไป
ใน ‚บัญชีดํา‛ โดยมีการจัดประชุมชาวบ้านและขอชื่อผู้ใช้ยาจากชาวบ้าน หรือมีการให้ข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อต่อตํารวจ นาย
พลตํารวจคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการไต่สวนที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลพบว่า ‚จุดอ่อนของการปราบปรามครั้งนี้คือ 
‘บัญชีดํา’ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการสอบสวนอย่างรอบคอบเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงหรือไม่ ‛47 
นโยบายในช่วงที่สองและสามดําเนินต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2547 และเน้นที่ ‚การฟ้ืนฟู การบําบัด และการพัฒนา‛ 
และ ‚สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศและชุมชนอย่างยั่งยืน‛  
 ไม่ว่าในสภาพการณ์ใด กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้กองกําลังฝ่ายความมั่นคงควบคุมตัวบุคคลโดยพลการ ไม่
อนุญาตให้มีการปฏิบัติที่โหดร้าย การทรมาน การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย หรือการบังคับบุคคลให้สูญหายต่อผู้
ต้องสงสัยว่าค้าหรือใช้ยาเสพติด อย่างไรก็ตาม ทั้งรัฐบาลทักษิณและรัฐบาลชุดต่อ ๆ มาไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพื่อฟ้องร้อง

                                                           
44 เว็บไซต์ของรัฐบาล: http://narcotics.prdnorth.in.th/about-project.php  
45 http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf  
46 โปรดดู ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2546 ลงวันที่ 28 มกราคม 2546 เรื่อง การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  อ้างถงึในฮิวแมนไรต์วอชต์, Not 
Enough Graves: The War on Drugs, HIV/AIDs, and Violations of Human Rights, มิถุนายน 2547 
47 พลต ารวจเอกวันชัย ศรีนวลนัด อดีตสมาชิกคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งโดยรัฐบาล 
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ดําเนินคดีกับตํารวจและทหารที่รับผิดชอบต่ออาชญากรรมร้ายแรงในระหว่างสงครามปราบปรามยาเสพติด นอกจากนั้น 
ไม่ว่าในสภาพการณ์ใด รัฐบาลไทยไม่มีความชอบธรรมที่จะคุกคามชนกลุ่มน้อยดังที่กรรมการสิทธิมนุษยชนท่านหนึ่งได้
กล่าวกับฮิวแมนไรต์วอชต์ว่า ในช่วงสงครามปราบปรามยาเสพติด ‚ชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยได้รับผลกระทบจากความเชื่อ
แบบเหมารวม พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด‛48 นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ซึ่งเป็นสมาชิก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกท่านหนึ่ง ได้แสดงข้อกังวลต่อสงครามปราบปรามยาเสพติดในที่ประชุมปี 2546 
ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเหตุให้เขาถูกนายกฯ ทักษิณโจมตีอย่างรุนแรง ถูกขู่ที่จะถอด
ถอนโดยสมาชิกพรรคไทยรักไทย และถูกขู่จะเอาชีวิต โดยได้รับคําข่มขู่ว่า ให้หยุดฟ้ององค์การสหประชาชาติ หรือ
ไม่เช่นนั้นจะเสียชีวิต 
 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมตัวโดยพลการ การทรมาน การสังหาร
นอกกระบวนการกฎหมาย และการบังคับบุคคลให้สูญหาย ซึ่งเกิดขึ้นโดยเป็นผลโดยตรงจากสงครามปราบปรามยาเสพ
ติดในปี 2546 โดยเป็นผลงานของทหารพราน49 ที่ค่ายทหารในจังหวัดทางภาคเหนือ50 ในพื้นที่นี้ก่อนจะมีสงคราม
ปราบปรามยาเสพติดปี 2546 ก็มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ทั้งจํานวนและระดับความ
รุนแรงของการละเมิดได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในราวเดือนพฤษภาคม 2546 
 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2546 มีรายงานข่าวว่าในค่ายทหารพรานในจังหวัดทางภาคเหนือ ได้เกิด
เหตุการณ์การควบคุมตัวโดยพลการและการทรมานบุคคล โดยเฉพาะที่กระทําต่อชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่ และยังส่งผลให้เกิด
การสังหารนอกกระบวนการกฎหมายและการบังคับบุคคลให้สูญหายด้วยบางส่วน ผู้กระทําผิดเป็นเจ้าหน้าที่ทหารและ
ทหารพรานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นท่ีระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ผู้เสียหายและพยานหลายคนชี้ตัวว่าจ่าสิบโทคนหนึ่งเป็นคน
ที่ละเมิดสิทธิหลัก51 มีรายงานว่าเขาอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายพลโทและพันเอกคนหนึ่ง และมีรายงานว่าจ่าสิบโทคน
ดังกล่าวเข้าไปในพื้นท่ีไม่นานหลังเกิดการละเมิดขึ้นมา เชื่อกันว่าในช่วงเวลานั้นยังมีการขนส่งยาเสพติดขา้มพรมแดนไทย-
พม่าจากบริเวณที่เป็นรัฐ ‚ว้า‛ อย่างไม่เป็นทางการในพม่า  
 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพได้รับรายงานว่าในช่วงเวลาดังกล่าว กําลังทหารและทหารพรานในเครื่องแบบพร้อม
กับยานยนต์ของทหารได้เข้าไปจับกุมบุคคลจากหมู่บ้านหรือท่ีทํางาน (ในไร่นา) และบางครั้งก็มีเจ้าพนักงานของรัฐไปร่วม
ด้วย คนที่ถูกจับส่วนใหญ่จะถูกเจ้าหน้าที่ซ้อมระหว่างการจับกุมตัว บางครั้งก็ถูกมัดมือไพล่หลังและถูกส่งตัวไปยังค่าย
ทหารพรานด้วยรถทหาร มีการนําตัวบุคคลต่าง ๆ จากหลายอําเภอรวมทั้งจังหวัดเชียงรายมารวมไว้ด้วยกัน เมื่อมาถึงค่าย 
จะมีการเปิดผ้าผูกตาออก และใส่กุญแจมือหรือล่ามโซ่ตรวนเอาไว้กับผู้ถูกควบคุมตัวอื่น ๆ คนที่มาใหม่บางคนจะถูกซ้อม
ก่อนจะถูกบังคับให้ปีนบันไดลงไปในหลุมซึ่งขุดลึกลงไปในดิน หลุมดังกล่าวมีทางเข้าและออกเพียงทางเดียวที่ปากหลุม 
หลุมลึกประมาณสองเมตร และเมื่อควบคุมตัวบุคคลลงไปแล้วก็จะถอนบันไดขึ้นมา ผู้ถูกควบคุมตัวส่วนใหญ่จะอยู่ในหลุม
เป็นเวลาเจ็ดวันต่อเนื่องกัน โดยมีผู้ถูกควบคุมตัวคนอื่น ๆ ที่ถูกถอดตรวนออกชั่วคราวเป็นคนที่นําอาหารไปให้วันละสอง
                                                           
48 อ้างถึงในฮิวแมนไรต์วอชต,์ Not Enough Graves: The War on Drugs, HIV/AIDs, and Violations of Human Rights, มิถุนายน 2547 
49 ทหารพรานเป็นเจ้าหน้าท่ีทหารท่ีมักคัดเลือกจากคนในพื้นท่ีเพื่อช่วยสนับสนุนและแจ้งข้อมูลให้กับทหาร ค่ายทหารพรานมักตั้งอยู่ในท่ีเดียวกับค่ายทหาร 
ท าให้ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ทหารจะไม่ทราบถึงเหตุการณ์เคล่ือนไหวท่ีเกิดขึ้นในค่ายทหารพราน 
50 มูลนิธิยุตธิรรมเพื่อสันติภาพไม่สามารถเก็บข้อมูลว่ามีการใช้วิธีการแบบเดียวกันในค่ายทหารหรือค่ายทหารพรานในพื้นท่ีอื่น ๆ ทางภาคเหนือหรือไม่ 
ข้อมูลการละเมิดในรายงานฉบับน้ีซ่ึงเกิดขึ้นทีค่ายทหารพราน อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกวิธีการซ่ึงใช้ในท่ีอื่นด้วย อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเร่ืองน้ี  
51 มูลนิธิยุตธิรรมเพื่อสันติภาพมีข้อมูลว่าจ่าสิบโทคนดังกล่าวถูกสังหารเมื่อปี 2548 กระสุนท่ีใช้สังหารเขามาจากคลังแสงของทหาร แต่ทางมูลนิธิยุติธรรม
เพื่อสันติภาพไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ มีรายงานว่าการสังหารเกิดขึ้นหลังมีการร้องเรียนพฤติการณ์ท่ีละเมิดสิทธิของทหารพราน และเร่ิมมี
การสอบสวนในเร่ืองน้ี 



มื้อ ทหารจะไม่ลงไปในหลุม มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีผู้ถูกควบคุมตัวรายใหม่ประมาณ 40 คนถูกนําตัวมาที่ค่ายทหาร เนื่องจากไม่
มีหลุมมากพอไว้ควบคุมตัว เป็นเหตุให้ผู้ถูกควบคุมตัวเดิมถูกบังคับให้ต้องขุดหลุมเพิ่ม 
 การควบคุมตัวมักใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน แต่ก็มีบางคนที่ถูกควบคุมตัวเพียง 45 วัน  ในช่วงเจ็ดวันแรก จะมี
การนําตัวผู้ถูกควบคุมตัวขึ้นจากหลุมเพื่อสอบปากคํา มีการทรมาน จากนั้นนําตัวกลับไปอยู่ในหลุม หลังจากผ่านเจ็ดวัน 
มักมีการนําตัวผู้ถูกควบคุมตัวขึ้นจากหลุมในช่วงกลางวัน แต่ยังให้กลับไปนอนในหลุมตอนกลางคืน โดยยังคงมีการ
สอบปากคําและการทรมานต่อไปภายหลังช่วงเจ็ดวันแรก หลังจากผ่านไปเจ็ดวัน จะมีการนําตัวผู้ถูกควบคุมตัวไปไว้ใน
อาคารซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน บุคคลเหล่านี้ถูกบังคับให้ต้องช่วยเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดค่ายและนําอาหารไปให้กับผู้
ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในหลุม ส่วนหนึ่งของอาคารถูกใช้เป็นเรือนนอนของผู้ถูกควบคุมตัว อีกส่วนหน่ึงใช้เป็นที่ทรมาน คนที่พูด
ไทยไม่ได้จะถูกทรมานเมื่อไม่สามารถตอบคําถามเจ้าหน้าที่ได้ นอกจากการจับขังในหลุมสกปรกที่ขาดสุขอนามัยแล้ว 
วิธีการทรมานอย่างอื่นจากปากคําของผู้ถูกควบคุมตัวที่ให้กับมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังประกอบด้วยการขู่จะฆ่าให้
ตาย การถูกตีด้วยกระบองไม้ที่ศีรษะ การถูกชกและเตะ ถูกบังคับให้ทําร้ายเพื่อนนักโทษคนอื่น ถูกจับผูกข้อมือและแขวน
จากขื่อบนห้อง และการช็อตด้วยไฟฟ้า รวมทั้งการจับผูกกับเก้าอี้และช็อตด้วยไฟฟ้า เจ้าหน้าที่จะถามคําถามและถ้าผู้ถูก
ควบคุมตัวไม่ยอมตอบก็จะถูกช็อตด้วยไฟฟ้าที่ขา แขน และหลัง ก่อนการสอบปากคําจะมีการถอดเส้ือผู้ถูกควบคุมตัว 
คําถามที่ใช้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อย่างเช่น ‚เราได้ข้อมูลมาว่ายาเสพติดเหล่านี้เป็นของคุณ จริงหรือไม่?‛ วิธี
ทรมานแบบน้ีส่งผลให้ผู้ถูกควบคุมตัวเสียชีวิตได้ในบางกรณี  
 นอกจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการควบคุมตัวและการทรมานจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยถูกควบคุมตัวเหล่านี้
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังได้เก็บข้อมูลการหายตัวของบุคคลสองคน ซึ่งมีรายงานข่าวว่าเกิดขึ้นที่ค่ายทหารพรานแห่ง
หน่ึง ได้แก่ 

 นายจะปา จะนู52 ได้ถูกจับกุมพร้อมกับบุคคลอื่นอีกส่ีคนเมื่อเดือนตุลาคม 2546 ในระหว่างการปิดล้อมจับกุมที่
บ้านตาดหมอก อ.แม่อาย ผู้จับกุมประมาณ 20 คนมาที่หมู่บ้านด้วยรถทหารและแต่งกายด้วยชุดเจ้าหน้าที่และ
เจ้าพนักงานที่แตกต่างกัน มีการจับชายทั้งห้าคนมาซ้อมและนําตัวไปไว้บนรถกระบะ ครอบครัวให้ข้อมูลว่า
พยายามไปหาตัวญาติของเขาที่ค่ายทหารพรานในจังหวัดทางภาคเหนือ แต่ทหารที่ค่ายบอกว่าผู้ถูกจับกุมถูกส่ง
ตัวไปเชียงใหม่แล้ว ญาติของผู้ถูกควบคุมตัวอีกส่ีคนสามารถเดินทางไปพบกับคนที่ถูกจับได้ แต่ครอบครัวของ
นายจะปาได้รับแจ้งว่านายจะปาถูกส่งตัวไปท่ีเชียงราย ญาติของผู้ถูกควบคุมตัวรายอื่น ๆ แจ้งกับญาติของนาย
จะปาว่า นายจะปาถูกควบคุมตัวในหลุมเดียวกับญาติของตน และมีการสอบปากคําเป็นเวลาสามวันสองคืน 
พวกเขาระบุว่านายจะปาเสียชีวิตในวันที่สาม นับแต่นั้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นนายจะปาอีกเลย  

 นายจะหวะ จะโล53 ถูกจับระหว่างการปิดล้อมสวนล้ินจี่ที่เขาทํางานอยู่เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ผู้จับกุมเป็นชาย
ประมาณ 30 คนสวมชุดดํา และมีผ้าพันคอสีแดงพร้อมกับยิงอาวุธปืน ทางมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพได้รับ
ข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมยอมรับต่อผู้บังคับบัญชาว่าไม่ได้พบ ‚ส่ิงผิดกฎหมาย‛ ในตัวของนายจะหวะ แต่ก็ยัง
นําตัวของเขาไป พยานคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าก่อนจะถูกนําตัวไป เจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้เหยียบลงที่คอของนายจะหวะ
จนกระทั่งล้ินของเขาจุกออกจากปากและมีเลือดไหลออกมาจํานวนมาก เขาถูกนําตัวไปซ้อมที่ค่ายทหารพราน 
และมีการบังคับให้ผู้ถูกควบคุมตัวคนอื่น ๆ อีกกว่า 40 คนเรียงคิวเตะเขาคนละสองที แม้เป็นที่ชัดเจนว่านายจะ
หวะได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่เขาก็ถูกทิ้งไว้บนพื้นจนเสียชีวิตไปเอง จากนั้นเจ้าหน้าที่นําศพนายจะหวะ ไปไว้ใน

                                                           
52 เชื่อกันว่านายจะปาเคยใช้ฝิ่นมาก่อน  
53 เชื่อกันว่านายจะหวะเคยมีประวัติใช้ฝิ่นมาก่อน แต่น่าจะเลิกใช้มานานแล้ว  



หลุมและมีการยิงปืนใส่หลายครั้ง มีการนําเหล้ามาเทและกลบหลุมฝัง นักโทษสองคนถูกบังคับให้ช่วยฝังศพและ
ทราบว่าศพอยู่ที่ไหน หลังการจับกุม ลูกสาวของผู้เสียชีวิตได้ไปหาเขาที่ค่ายทหารเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพ่อ
ตนเอง เจ้าหน้าที่บอกว่า พ่อของเธอได้รับการปล่อยตัวแล้ว แต่พอเธอไปเยี่ยมครั้งที่สอง เจ้าหน้าที่บอกว่านายจะ
หวะได้ถูกส่งตัวไปท่ีเชียงใหม่แล้ว ทุกวันน้ีนายจะหวะยังคงเป็นบุคคลสูญหาย 
 
ผู้นําชุมชนคนหนึ่งที่ อ.แม่อายมีข้อสงสัยว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้น

อีก 7-8 ครั้ง ส่วนครอบครัวก็หวาดกลัวไม่กล้าไปแจ้งความ 
 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังได้เก็บข้อมูลการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายสองกรณี ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลา
เดียวกัน ได้แก่  

 นายจะหวะ จะก่าปี๋ถูกจับกุมเมื่อเดือนธันวาคม 2546 โดยเจ้าหน้าทหาร 30 นายซึ่งมาในชุดลายพรางเขียวที่
หมู่บ้านห้วยเต่า ต.ท่าตอน อ.แม่อาย โดยมาด้วยรถทหารสามคัน ทหารแจ้งให้ชาวบ้านมารวมตัวกันที่กลางบ้าน 
จากนั้นก็ถามว่า ‚ใครที่มีชื่อว่านายจะหวะให้ก้าวออกมา‛ มีคนที่ชื่อนายจะหวะสองคนที่ก้าวออกมา แล้วก็ถูก
ทหารจับตัวไป อีกสิบวันต่อมาทหารนําศพของนายจะหวะมาคืนให้54 รวมทั้งนํานายจะหวะที่ยังไม่ตายอีกคน
หน่ึงมาคืนให้ด้วย จากสภาพศพที่บวมดูเหมือนว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วสองวัน สภาพจมูกมีเลือดเกรอะกรัง คาง
แตก กระดูกไหปลาร้าหักทั้งสองข้าง ร่างกายเต็มไปด้วยรอยช้ําอย่างรุนแรง ไม่มีข้อมูลว่าเขาถูกนําตัวไปที่ใด 
หรือถูกทรมานท่ีใด  

 นายยะแฮ จะลอ มีรายงานว่าเขาถูกทหารพรานซ้อมจนเสียชีวิตที่บ้านป่ากุ๋ย ต.ท่าตอน อ.แม่อายเมื่อปลายปี 
2546 ซึ่งในปี 2546 มีการตั้งหน่วยทหารพรานขนาดเล็กในหมู่บ้าน ในวันที่นายะแฮเสียชีวิต ทหารพรานได้เรียก
ให้ผู้ชายทั้งหมดในหมู่บ้านมารวมตัวกัน เมื่อไปถึงนายยะแฮถูกทหารพรานเตะอย่างแรงจนล้มลง คนอื่น ๆ ที่อยู่
ในเหตุการณ์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เพราะทหารพรานยกปืนขึ้นมาขู่ ครอบครัวนายยะแฮพยายามหาร
ถนําตัวเขาไปส่งโรงพยาบาล สุดท้ายก็ต้องขอร้องให้ทหารพรานนําตัวเขาไปโรงพยาบาล แพทย์ที่โรงพยาบาล
อําเภอแม่อายระบุว่าอาการของเขาสาหัสเกินไปและควรนําตัวส่งที่เชียงใหม่ เขาเสียชีวิตระหว่างเดินทางไป
เชียงใหม่ 

 
 ผู้ถูกควบคุมตัวที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นผู้ชายทั้งหมดและส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ อย่างไรก็ตาม มูลนิธิ
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีผู้หญิงอย่างน้อยห้าคนที่ถูกจับตัวไปค่ายทหารพรานในช่วงเวลาเดียวกัน
ด้วย และมีข้อมูลว่าอาจถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตัวด้วย มีรายงานว่าผู้หญิงสองคนได้แต่งงานกับ
ทหารพรานภายหลังการควบคุมตัว แต่มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพไม่สามารถสัมภาษณ์ผู้หญิงซึ่งถูกควบคุมตัวหรือมีข้อ
กล่าวหาดังกล่าวได้โดยตรง 
 กรณีเหล่านี้เน้นให้เห็นลักษณะการปฏิบัติงานนอกกรอบกฎหมายที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามปราบปรามยาเสพติด
ในพ้ืนท่ีชายแดนทางภาคเหนือของไทย แม้ว่านโยบายดังกล่าวส่งผลให้มีการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อผู้ต้องสงสัยว่าใช้ยา
และค้ายาในประเทศไทยมาหลายทศวรรษแล้ว แต่ก็ยังคงส่งผลกระทบทําให้เกิดเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้วิธีการนอก
กฎหมายเพื่อปราบปรามยาเสพติด นอกจากนั้น ตํารวจยังได้เรียนรู้ว่าจะทํางานได้รวดเร็วหากกล่าวหาว่าพวกเขาเกีย่วขอ้ง

                                                           
54 พยานไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นทหารจากหน่วยไหน  



กับการใช้ยาหรือการค้ายา และจะทําให้คนท่ัวไปและทางการไม่สามารถตรวจสอบการใช้วิธีการนอกกฎหมายได้ เป็นเหตุ
ให้การสังหารและการสูญหายของบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ยาและค้ายายังเกิดขึ้นจนกระทั่งทุกวันน้ี  
 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูลการบังคับบุคคลให้สูญหายห้ากรณีที่มีผู้เสียหายเจ็ดคน นับแต่ปีแรกของ
สงครามปราบปรามยาเสพติด ในทุกกรณีจะเป็นการจับตัวบุคคลจากที่สาธารณะและมีพยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การบังคับบุคคลให้สูญหายเหล่านี้เกิดขึ้นตามแนวคิดเดียวกับการบังคับบุคคลให้สูญหายใน
พื้นที่อื่น ๆ ของภาคใต้ และได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นที่เชียงใหม่สามครั้ง และที่กาฬสินธุ์สองครั้งโดยมีผู้เสียหายส่ีคน ใน
เหตุการณ์ทั้งสี่ครั้ง เป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการใช้ยาเสพติด ซึ่งถูกนํามาใช้เพื่อจับกุมบุคคลดังกล่าว แตม่อียู่
กรณีหนึ่งที่มีเหตุผลไม่ชัดเจน แต่เนื่องจากสภาพการสูญหายของบุคคลมีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาเดียวกัน เราจึงนําเสนอกรณีนี้ในที่นี้ด้วย  

 นายวิชัย อาแล หายตัวไปหลังจากถูกจับกุมตอนที่เดินทางข้ามพรมแดนไทย-พม่าที่ด่านบ้านสันต้นดู่ เมื่อ
ประมาณวันท่ี 12 สิงหาคม 2552 หรือ 2553 เขาถูกจับกุมพร้อมกับนายแอซอและนายแก้ว โดยผู้จับกุมเป็นชาย 
10 คนสวมชุดดําและมีผ้าพันคอสีแดงโดยมีหัวหน้าหน่วยเป็นเจ้าหน้าที่ยศร้อยเอก55 ก่อนหน้านั้นทหารพรานได้
ตั้งจุดตรวจตรงจุดข้ามพรมแดน และได้จับกุมพ่อค้าห้าคนแต่ก็ได้รับการปล่อยตัวไปทุกคน ภรรยาของนายวิชัย
สอบถามทหารในค่ายทหารใกล้ ๆ ว่าสามีของตนอยู่ที่ไหน เจ้าหน้าที่บอกว่า ‚ให้รอก่อน เดี๋ยวพวกเขาก็ได้
กลับมาบ้าน‛ จากนั้นไม่มีผู้พบเห็นชายทั้งสามคนอีกเลย บริเวณจุดข้ามพรมแดนดังกล่าวอยู่ใต้อิทธิพลของกอง
กําลังกลุ่มว้าในฝ่ังพม่า ซึ่งทราบกันว่าเกี่ยวข้องกับการผลิตยาเสพติด นอกจากนั้น ที่จุดข้ามแดนดังกล่าวยังมัก
ถูกใช้เป็นจุดขนถ่ายยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยในอดีต  

 ชายคนหนึ่ง (ทางครอบครัวได้ขอร้องให้ปกปิดชื่อและอําเภอที่เขาอยู่) เคยถูกควบคุมตัวเกี่ยวกับการครอบครอง
ยาเสพติดและหายตัวไปเมื่อเดือนธันวาคม 2553 เจ็ดเดือนหลังจากได้รับการปล่อยตัว ตอนที่หายตัวไปเขาอยู่
ระหว่างเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่เชียงใหม่ เชื่อกันว่าเขาถูกจับตัวไประหว่างบ่ายสองถึงบ่ายสาม เนื่องจากภรรยา
ไม่สามารถโทรติดต่อเขาได้ตอนบ่ายสาม โดยสามารถติดต่อได้หลังสุดตอนบ่ายสอง ประมาณหกโมงเย็นภรรยา
ได้รับโทรศัพท์และได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดว่า ‚ขอผมพูดกับภรรยาของคุณหน่อย‛ จากนั้นก็ได้ยินเสียงบอก
ว่า ‚เอาโทรศัพท์มาให้ผม‛ ก่อนที่สายจะถูกตัดไปและมีการปิดโทรศัพท์ จากนั้นภรรยาก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน
สามีคนหนึ่ง และได้รับแจ้งว่าสามีของเธอได้โทรหาเพื่อนและบอกว่าถูกจับ มีการนําถุงขยะสีดํามาครอบศีรษะ
เพื่อทําให้หายใจไม่ออก และถูกบังคับให้สารภาพ เพื่อนคนดังกล่าวยังบอกด้วยว่าสามีของ เธออธิบายถึง
รูปพรรณสัณฐานของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มาจับกุม โดยระบุว่าเป็นคนหัวล้านและมีเครา และยังห้อยพระหลาย
องค์ เพื่อนเชื่อว่าตํารวจเหล่านี้มาจากสถานีตํารวจแห่งหนึ่ง56 เนื่องจากตัวเขาเองก็เคยถูกควบคุมตัวและถูกซ้อม
โดยผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมาจากสถานีตํารวจแห่งนั้น ภรรยาเขายังได้รับข้อมูลว่าเพื่อนที่ชวนให้
สามีของเธอมาพบที่เชียงใหม่ ก็เคยถูกจับกุม และทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าครอบครองยาบ้า เมื่อพี่เขยไปที่โรงพักซึ่ง
เชื่อว่าเป็นที่ควบคุมตัวสามีเธอ พี่เขยได้รับแจ้งว่าไม่มีคนที่ชื่อเดียวกันถูกควบคุมตัวอยู่ที่นี่ โร งพักในพื้นที่
เดียวกันก็ระบุว่าไม่มีการควบคุมตัวชายคนดังกล่าว  

 ชายคนหนึ่ง (ทางครอบครัวได้ขอร้องให้ปกปิดชื่อของเขา) จากจังหวัดเชียงใหม่ หายตัวไปเมื่อวันที่  6 
พฤศจิกายน 2553 ทีเ่ชียงใหม่ แทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขา อย่างไรก็ตาม ในวันที่เขาหาย

                                                           
55 พยานระบุชื่อของร้อยเอกคนดังกล่าวดว้ย  
56 เพื่อนของเธอระบุชื่อของสถานีต ารวจด้วย  



ตัวไป เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบได้จับกุมตัวน้องชายของเขา (ซึ่งมีชื่อเหมือนกัน) จากบ้านเช่า ที่โรงพัก
น้องชายได้ยินเสียงทะเลาะกันว่าควรจับผู้ชายคนไหนกันแน่ ครอบครัวได้เที่ยวตามหาที่โรงพักหลายแห่งใน
เชียงใหม่และที่แถวบ้านของตัวเอง แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เคยควบคุมชายคนดังกล่าว  
 
ในสองกรณีหลัง ผู้เสียหายทั้งสองคนถูกนําตัวไปจากหมู่บ้านเดียวกัน ครอบครัวของผู้เสียหายคนหนึ่งระบุว่า 

ก่อนหน้านี้มีชาวบ้าน 10 คนที่ถูกตํารวจฆ่าตาย ทําให้ชาวบ้านกลัวจนไม่กล้าจะแจ้งให้ญาติทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 นางอ้อยนภา สุขประสงค์ หายตัวไปพร้อมกับเลขาส่วนตัวคือนางวันทนา ทักษิมา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547 ที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจักษ์พยานระบุว่ามีรถกระบะขับตัดหน้าของรถนางอ้อยนภา และบังคับให้จอดข้างทาง นาง
วันทนาลงจากรถเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวเธอและนางอ้อยนภาได้ถูกผู้ชายสามคนบังคับให้เข้าไปใน
รถกระบะ จากนั้นก็ขับออกไปโดยผู้หญิงทั้งสองคนถูกผู้ชายประกบทําให้หนีไม่ได้ ในเวลาต่อมามีผู้พบรถยนต์
ของนางอ้อยนภาจอดอยู่ที่สภ.กาฬสินธุ์ เป็นที่ทราบกันว่านางอ้อยนภามีกิจการขายสลากกินแบ่ง และที่ผ่านมา
ได้เคยส่งส่วยให้กับตํารวจในพ้ืนท่ีมาตลอด ก่อนที่จะหายตัวไป มีการกล่าวหาว่าเธอเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพ
ติด และตํารวจได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด นางอ้อยนภาบอกกับครอบครัวว่ากลัวเจ้าหน้าที่ตํารวจบางคน 57 
ก่อนที่จะหายตัวไป เจ้าหน้าที่ได้มาค้นที่บ้านถึงสองครั้ง ในครั้งแรกไม่พบส่ิงผิดปรกติ ในครั้งที่สอง เจ้าหน้าที่
ตํารวจคนที่นางอ้อยนภาระบุว่าน่ากลัวได้ทะเลาะกับเธอระหว่างการค้นบ้าน และยังมีข่าวลือว่าสามีของนางออ้ย
นภาอยู่ในบัญชีดําของทางการ ตํารวจท้องที่ที่มาสอบปากคําได้สอบถามว่า โรงงานท่ีบ้านได้ถูกใช้เพื่อผลิตยาบ้า
ใช่หรือไม่ ทางครอบครัวได้เคยเดินทางไปพบหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่บอกพวกเขาว่าตํารวจที่นาง
อ้อยนภากลัวเป็นคนที่จับตัวเธอไป  

 นายวัน ยุบุญชูและนางสมหมาย ผู้เป็นภรรยาได้หายตัวไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2548 ที่กาฬสินธุ์ ครอบครัว
ของพวกเธอมีอาชีพจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ในภาคอีสาน และมีฐานะค่อนข้างดี แต่มีข่าวลือว่าสามีภรรยาคู่นี้อยู่
ในบัญชีดําของทางการและต้องสงสัยว่าขายยาเสพติด แม้จะไม่มีพยานออกมาให้ปากคําอย่างเป็นทางการ แต่
ครอบครัวได้ทราบข้อมูลว่าในวันที่หายตัวไป มีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งมาชนรถของสามีภรรยาคู่นี้ ทําให้ทั้งคู่พยายาม
วิ่งหนีเพราะถูกไล่ล่าด้วยกลุ่มผู้ชาย ตํารวจแจ้งกับพี่ชายของนายวันว่า จากพยานหลักฐานท่ีมีอยู่สามารถระบุได้
ว่าใครที่เกี่ยวข้องกับการจับตัวให้สูญหาย แต่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่แจ้งกับตํารวจไม่ให้ทําคดีนี้  

 
 นอกจากกรณกีารสูญหายของบุคคลสองครั้งซึ่งเกิดขึ้นท่ีกาฬสินธุ์ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังได้รับข้อมูลการ
สังหารนอกกระบวนการกฎหมาย 19 กรณีจากนักกิจกรรมในพ้ืนท่ี การสังหารครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2546 11 
ครั้งเกิดขึ้นในปี 2547 และเจ็ดครั้งเกิดขึ้นในปี 2548 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพได้รับแจ้งว่าการสังหารเหล่านี้น่าจะมี
สาเหตุเกี่ยวกับยาเสพติด มีอยู่กรณีหนึ่งที่มีการเก็บข้อมูลโดยละเอียดและมีความคืบหน้าของคดีได้แก่ กรณีของนาย
เกียรติศักดิ์ ถิตย์บุญครองจากกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเหยื่อการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายของตํารวจเมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2547 เหตุเกิดใกล้กับอ.จังหาร ร้อยเอ็ด เขาถูกจับกุมในข้อหาขโมยมอเตอร์ไซค์ ระหว่างถูกควบคุมตัวเขาได้
โทรศัพทด์้วยอาการตกใจแจ้งให้ย่าทราบว่า ‚ตํารวจกําลังจะฆ่าผม‛ ญาติจึงไปสอบถามที่โรงพัก และได้รับแจ้งว่าไม่มีการ
ควบคุมตัวเขาที่นั่น อีกสองวันต่อมามีผู้พบเขาเป็นศพถูกแขวนคอที่เถียงนาในอ.จังหาร มีความพยายามจัดฉากให้ดู
เหมือนการฆ่าตัวตาย แต่ผลการชันสูตรพบว่าเขาถูกทรมานและถูกสังหารก่อนจะถูกแขวนคอ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

                                                           
57 นางอ้อยนภาแจ้งใหค้รอบครัวทราบถึงชื่อของต ารวจคนดังกล่าว  



ยืนยันว่าเป็นคดีฆาตกรรม และกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตํารวจสามนายว่าเกี่ยวข้องกับการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายครั้ง
นี ้กาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ซึ่งกล่าวขวัญกันว่ามีการปราบปรามผู้ใช้ยาอย่างรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2545 ทางการ
กาฬสินธุ์ได้ติดแผ่นป้ายขนาดใหญ่หน้าศาลากลางระบุว่า  กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดปลอดยาเสพติด เชื่อกันว่าวิธีการที่
เจ้าหน้าที่ใช้ที่กาฬสินธุ์ได้รับอิทธิพลมาจากสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ริเริ่มในสมัยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เนื่องจากตวั
เขาเองเคยยกย่องชื่นชมกาฬสินธุ์ว่าเป็นตัวอย่างที่ดี58  
 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังได้เก็บข้อมูลการบังคับบุคคลให้สูญหาย การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย 
และความพยายามที่จะสังหารนอกกระบวนการกฎหมายอีกสามกรณีซึ่งเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ก่อนการประกาศสงคราม
ปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นทางการ 

 นายจะอื่อ ปอลู หายตัวไปที่อ.ฝาง เชียงใหม่ ในเดือนตุลาคม 2545 พยานหลายคนระบุว่าเห็นนายจะอื่อถูก
จับกุมตัวพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนที่ดอยอ่างขาง อ.ฝาง โดยผู้จับกุมขับรถที่ติดป้ายคล้ายรถของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแจ้งกับมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพว่า 
หนึ่งในผู้ที่ถูกจับกุมตัวพร้อมกับนายจะอื่อ และหายตัวไป น่าจะเป็นนายหน้าขายยาบ้า มีผู้ชายในหมู่บ้านคน
หน่ึงเสนอท่ีจะหาตัวนายจะอื่อและนําตัวกลับมาให้โดยแลกกับเงิน 50,000 บาท แต่เขาก็ถูกยิงตายในเวลาต่อมา 
ครอบครัวนายจะอื่อพยายามหาตัวเขาที่ค่ายทหารอ.แม่อาย ค่ายหนองอุก อ.เชียงดาว และที่สภ.ฝาง แต่
เจ้าหน้าที่ปฏิเสธว่าไม่ได้ควบคุมตัวนายจะอื่อไว้  

 ผู้ชายคนหนึ่งพร้อมกับลูกชาย (ครอบครัวได้ขอร้องให้ปกปิดชื่อเอาไว้) ตกเป็นเหยื่อการสังหารนอกกระบวนการ
กฎหมายทีเ่ชียงใหม่ ในปี 2545 พยานเล่าว่า ผู้กระทําความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบ โดยมีการขับ
รถยนต์ไล่ยิง ชายคนดังกล่าวถูกยิงหลายครั้งจนเสียชีวิต พยานระบุว่า พบปลอกกระสุนประมาณ 20 ปลอกใกล้
กับที่เกิดเหตุ ส่วนลูกชายได้ถูกยิงระหว่างขับขี่มอเตอร์ไซค์อีกสิบนาทีต่อมา เขายังไม่เสียชีวิตทันที และชาวบ้าน
นําตัวส่งโรงพยาบาล ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินและบังคับให้ญาติออกไปจากห้อง ไม่นาน
หลังจากนั้นโรงพยาบาลก็แจ้งว่าลูกชายของเขาเสียชีวิตเช่นกัน ญาติสงสัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉิน 
ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพทราบว่า ตั้งแต่ก่อนปี 2546 มีการประกาศให้หมู่บ้านดังกล่าวอยู่
ใน ‚พื้นที่สีแดง‛ เนื่องจากต้องสงสัยว่าค้ายา และตํารวจจะยิงทุกคนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องแม้จะไม่มีหลักฐานก็
ตาม   

 ชายอายุ 60 ปีคนหนึ่งถูกทําร้ายที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 ระหว่างที่ขับรถยนต์พร้อมกับลูก
ชายอายุหนึ่งขวบ มีรถยนต์ของนายอําเภอขับไล่ตามมาและเจ้าหน้าที่อส.ซึ่งอยู่ในรถเป็นผู้ยิงอาวุธปืนใส่เขา เขา
ขับรถไปชนต้นไม้และถูกยิงซ้ําสองครั้ง ระหว่างพยายามหนีเข้าไปในป่า ชาวบ้านซึ่งมาที่เกิดเหตุพบรถยนต์และ
ลูกชายของเขา ชายคนดังกล่าวได้หนีไปซ่อนตัวและมีญาติช่วยเหลือให้ไปอยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปี 
จนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากทนายความ ทนายได้ติดต่อกับผู้กํากับของตํารวจในพื้นที่และได้รับแจ้งว่า
ชายคนดังกล่าวเป็นพ่อค้ายาระดับชาติ ทนายอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารยืนยันว่าเขาไม่ใช่พ่อค้ายา และในขณะน้ี
ยังไม่สามารถกลับบ้านได้  
 

                                                           
58 รายงานข่าวต่างชาติเผยให้เห็นฝันร้ายของ “การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย” ตามรายงานข่าวของ AFP เก่ียวกับนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพ
ติดในประเทศไทย จากเว็บไซต ์http://www.komchadluek.net 



กรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายที่มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพจัดทํา
ข้อมูล ทั้งที่เกิดขึ้นก่อนและหลังสงครามปราบปรามยาเสพติดของทางการ ชี้ให้เห็นว่าแม้ในช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 
2546 จะมีการปราบปรามยาเสพติดที่รุนแรง และมีการใช้วิธีการนอกกฎหมายเพื่อปราบปรามการใช้และการค้ายา แต่อัน
ที่จริงวิธีการดังกล่าวก็มีการนํามาใช้ก่อนหน้านั้นแล้ว และยังคงใช้ต่อไปแม้ว่าจะมีการประกาศยุตินโยบายปราบปราม
อย่างเป็นทางการแล้ว เหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหายและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายทุกคนตามข้อมูลที่
จัดเก็บโดยมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพในภาคเหนือ ล้วนแล้วแต่มาจากชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 
 นโยบายด้านยาเสพติด โดยเฉพาะสงครามปราบปรามยาเสพติด เป็นนโยบายที่เจ้าพนักงานของรัฐทุกคนน่า
จะต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการใช้วิธีการนอกกฎหมายในระหว่างปฏิบัติการตามนโยบายด้านยาเสพติด
ในประเทศไทย ผู้ใหญ่บ้านบางคนได้ตีตัวออกห่างจากนโยบายดังกล่าวและปฏิเสธที่จะแจ้งข้อมูลหรือสนับสนุนเจ้า
พนักงานในพื้นท่ีตามนโยบายนี้ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูลกรณีที่เชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านถูกสังหารนอกกระบวนการ
กฎหมายเพียงเพราะปฏิเสธที่จะสนับสนุนนโยบายดังกล่าว  

 ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งถูกยิงจนเสียชีวิตในวันที่ 24 มิถุนายน 2544 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เขาอยู่ระหว่างเดินทางไป
ประชุมผู้ใหญ่บ้าน และได้รับวิทยุจากตํารวจเรียกให้เขาวนรถกลับมารับคนที่จะไปด้วยอีกคนหนึ่ง จากนั้นก็มีรถ
กระบะสองคันขับมาประกบ ผู้ชายในรถได้ใช้ปืนอาก้ายิงใส่ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว (สันนิษฐานจากปลอกกระสุน
ที่พบในที่เกิดเหตุ) มีประจักษ์พยานหลายคนแต่ก็ไม่กล้าจะให้ข้อมูล ญาติสงสัยว่าตํารวจเป็นคนทําเพราะมีผู้พบ
รถตํารวจถูกจอดทิ้งไว้บริเวณที่เกิดเหตุ นอกจากนั้นในระหว่างการจัดงานศพทุกคืน จะมีเจ้าหน้าที่ชรบ.มา 
‚สังเกตการณ์‛ จนกระทั่งงานเลิก และระหว่างงานจะมีรถของนายอําเภอและผู้กํากับขับมาวนรอบ พี่ชายของ
ผู้เสียชีวิตบอกว่า ‚น้องชายของผมไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เราทราบว่านายอําเภอได้รับคําส่ังให้จัดการกับผู้ที่
ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกคน‛ ภายหลังเหตุการณ์สังหารดังกล่าว มีการจัดประชุมหมู่บ้านและ
เจ้าหน้าที่แจ้งกับชาวบ้านว่า ในปัจจุบันนายอําเภอมีอํานาจส่ังการเพื่อปราบปรามยาเสพติดได้ 

 ในเดือนมิถุนายน 2546 นายจะลอโบ จะโบ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านระหว่างที่เสียชีวิต ได้ถูกทหารพรานยิงจนเสียชีวิต
ทีต่.ท่าตอน อ.แม่อาย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา ทหารพรานมาที่บ้านของเขาตอนห้าโมงเย็นพร้อมกับไก่และเหล้า 
และบอกกับนายจะลอโบว่าจะทํากับข้าวให้กิน และดื่มเหล้าด้วยกัน ตอนหน่ึงทุ่ม ทหารพรานนายหนึ่งเล็งปืนไป
ที่ครัวและยิงสังหารนายจะลอโบ และยังรออีกกว่าหน่ึงชั่วโมงถึงนําตัวนายจะลอโบไปโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล
มีทหารอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งนําตัวนายจะลอโบเข้าไปห้องรักษาและปิดประตู หลังจากนั้นไม่นานทางโรงพยาบาลกแ็จง้
ว่านายจะลอโบเสียชีวิต ญาติเชื่อว่าน่าจะมีสาเหตุสองประการซึ่งเป็นเหตุให้นายจะลอโบถูกสังหาร ประการแรก 
เขาเข้าไปไกล่เกล่ียข้อพิพาทระหว่างทหารพรานกับหญิงวัยรุ่นในหมู่บ้าน และทหารพรานถูกบังคับให้ต้องจ่าย
ค่าปรับ และประการที่สอง ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน นายจะลอโบปฏิเสธที่จะสอดแนมและรายงานข้อมูลกับทหาร
พราน นายจะลอโบเคยบอกว่าไม่ต้องการเป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่ชาวบ้านไม่ยอมให้ลาออก   

 นายพิเชฐ แซ่ล้ี ถูกยิงตายเมื่อปลายปี 2553 เขาเพิ่งจะเกษียนจากผู้ใหญ่บ้านเพราะรู้สึกไม่สบายใจกับการ
ปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรง และผู้ใหญ่บ้านคนก่อนหน้าเขาก็ถูกยิงจนเสียชีวิต นายพิเชฐได้ถูกยิงระยะเผา
ขนในที่สาธารณะ แต่ไม่มีพยานคนไหนกล้าออกมาให้ปากคํา ชาวบ้านระบุว่า ไม่มีใครอยากเป็นผู้ใหญ่บ้าน และ
ไม่มีใครต้องการไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด พวกเขาสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐทําเกินหน้าที่และมีส่วนเกีย่วขอ้งกบั
การสังหารครั้งนี้ 

 



คนกลุ่มอื่นที่เสี่ยงต่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
 นอกจาก นโยบายด้านยาเสพติดและนโยบายต่อต้านการก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทย ยังมีบุคคลกลุ่มอื่น  
ๆ ที่เสี่ยงต่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย หมายถึงคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีความขัดแย้งส่วนตัวกับตํารวจ ประจักษ์
พยานของการละเมิดสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรม (ด้านส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ต่อต้านคอรัปชั่น การเมือง) และคนต่าง
ด้าว แม้จะไม่มีนโยบายเฉพาะเจาะจงที่ทําให้เกิดความเส่ียงที่จะหายตัวไปต่อบุคคลเหล่านี้โดยตรง แต่การใช้วิธีการนอก
กฎหมายเพื่อปราบปรามในประเทศไทยและการลอยนวลพ้นผิดของเจ้าพนักงานของรัฐในหลายปีที่ผ่านมา ทําให้เกิด
บรรยากาศที่ทําให้บุคคลบางกลุ่มมีความเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประการ รวมทั้งการบังคับบุคคลให้สูญ
หาย ในบางกรณี นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลกลุ่มเหล่านี้ อย่างเช่น คนต่างด้าวหรือพยาน ยิ่งทําให้เกิดความ
เส่ียงมากขึ้น หลายคนต้องเผชิญความเส่ียงที่ซ้ําซ้อนเนื่องจากมีสถานะอยู่ในหลายกลุ่มเส่ียง   
 

ก. คนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีความขัดแย้งส่วนตัวกับต ารวจ   
 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูลส่ีกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูญหาย 10 คน ซึ่งน่าจะตกเป็นเหยื่อเพราะมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ความมั่นคง แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเหตุใดความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดเหล่านี้จึงเป็น
เหตุให้เกิดการสูญหายของบุคคลหรือการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายต่อบุคคลเหล่านี้ แต่ไม่ว่าความสัมพันธ์กับ
ตํารวจจะเป็นอย่างไร และแม้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมผิดกฎหมาย การที่ตํารวจทําให้บุคคลสูญหายหรือ
ฆ่าคนอื่นล้วนแต่เป็นอาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น   

 ในเดือนมกราคม 2549 สมาชิกในครอบครัวส่ีคนพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคน (นายพิชิต จะอื่อ นายจะก่า จะอื่อ 
นายจะก๊ะ จะอื่อ น.ส.นาสี จะอื่อ และนายจะแต จะหา) จากต.ม่อนปิง อ.ฝาง เชียงใหม่ เดินทางด้วยรถยนต์ไปที่
ตลาดฝาง ระหว่างทางมีรถยนต์สองคันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแซงขึ้นมาปาดหน้าบังคับให้จอดข้างทาง พยาน
ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่านายพิชิตและนายจะก๊ะถูกส่ังให้ไปน่ังด้านหน้ารถ และสามคนที่เหลือให้ไปนั่งท้ายรถ คน
ที่ส่ังการมีปืนส้ันเหน็บอยู่ที่เอว จากนั้นรถก็แล่นออกไป เช้าวันต่อมาโทรทัศน์รายงานข่าวว่า ทางปปส. ส่ังการให้
ทหารและตํารวจสนธิกําลัง โดยปลอมตัวเป็นพ่อค้ายาที่อ.แม่แตง และได้ยึดยาบ้า 100,000 เม็ด มีการกล่าวหา
ว่า ‚พ่อค้ายา‛ ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่และทั้งนายพิชิตและนายจะก๊ะถูกสังหาร อย่างไรก็ตาม มูลนิธิยุติธรรมเพื่อ
สันติภาพได้รับข้อมูลว่าเมื่อดูจากภาพข่าวจะเห็นว่าทั้งสองศพถูกใส่กุญแจมือ และเมื่อครอบครัวมารับศพก็ได้
เห็นบาดแผลบนใบหน้า ศีรษะ และจมูกของนายจะก๊ะ มีการผ่าศพทั้งสองศพ ครอบครัวเชื่อว่าเป็นการชันสูตร
พลิกศพ ส่วนสามคนท่ีเหลือก็หายตัวไป คนในพ้ืนท่ีแจ้งกับมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพว่า สมาชิกในครอบครัวนี้
น่าจะเป็นสายให้กับตํารวจ และถูกฆ่าทิ้งเพราะว่า ‚รู้ข้อมูลมากเกินไป‛ แม้จะมีการไต่สวนของศาล แต่ทาง
ครอบครัวตัดสินใจไม่ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสังหารนายพิชิตและนายจะก๊ะระหว่างการบุกจับยาเสพ
ติด โดยบอกว่าส่ิงที่ต้องการคืออยากรู้ว่าสามคนที่เหลือหายไปอยู่ที่ไหน ทางผู้พิพากษาจึงได้ไต่ถามเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งอยู่ในท่ีพิจารณาคดีเกี่ยวกับที่อยู่ของบุคคลทั้งสาม เจ้าหน้าที่ระบุว่า นายจะก๊ะถูกควบคุมตัวในสถาน
ควบคุมตัวของเยาวชน แต่เมื่อครอบครัวไปยังสถานควบคุมตัวที่เชียงใหม่ก็ได้รับแจ้งว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้
เปล่ียนแปลงข้อมูลและบอกว่าไม่มีการควบคุมตัวบุคคลในชื่อดังกล่าว ที่ผ่านมาไม่มีข้อมูลใด ๆ  เลยเกี่ยวกับน.ส.
นาสีและนายจะแต แต่มีรายงานว่าชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งถูกควบคุมตัวที่เรือนจําบางขวาง กรุงเทพฯ ระบุว่า ทั้งน.ส.
นาสีและนายจะแตอยู่ที่นั่น  

 มีความเป็นไปได้ว่าผู้ชายคนหนึ่งจากภาคตะวันตกถูกบังคับให้สูญหายเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2544 หลังจากบอก
กับภรรยาว่าตัวเขาและพี่ชายจะไปจังหวัดใกล้ ๆ เพื่อเปล่ียนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ หลังจากออกจากบ้านไป



สองวัน ผู้ชายคนดังกล่าวโทรกลับมาที่พ่ีชายอีกคนหนึ่งและบอกว่าเขากับพี่ชายอีกคนหนึ่งได้ถูกกลุ่มผู้ชายจับตวั
ไว้ที่สะพานในจังหวัดดังกล่าว จากนั้นสายก็ตัดไป ก่อนหน้านั้นหน่ึงวัน ชายคนดังกล่าวได้แจ้งกับครอบครัวว่าจะ
กลับมาบ้านในวันรุ่งขึ้น และไม่ได้บ่นถึงปัญหาใด ๆ ข้อมูลท่ีมีอยู่ทําให้เชื่อว่าอันท่ีจริงชายคนดังกล่าวเดินทางไป
อีกจังหวัดหน่ึงเพราะมีผู้ทําธุรกิจด้วยกันเรียกให้มาพบที่บ้าน เชื่อว่านักธุรกิจคนดังกล่าวคงมีการติดต่อกบัตาํรวจ 
สมาชิกในครอบครัว 20 คนได้ออกเดินทางเสาะหาชายทั้งสองคนตามโรงพักและสถานที่อื่น ๆ ในจังหวัด แต่ไม่
พบร่องรอยแต่อย่างใด ผู้ให้ข้อมูลในกรณีน้ีระบุว่า เคยได้ยินข้อมูลที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกิดขึ้นในภาคตะวันตกของ
ไทย  

 นายยา เจะดอเลาะห์และนายแวฮารง รอฮิง ได้รับการร้องขอจากชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดอเลาะห์ให้ไปพบกับ
ตํารวจจากสภ.เมืองยะลา ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ในเดือนมีนาคม 2545 หลังออกจากบ้านไป พวก
เขาก็ไม่กลับมาอีกเลย ชายทั้งสองคนมีความสัมพันธ์มายาวนานกับตํารวจนายนี้ และที่ผ่านมามีการให้ข้อมูล
อย่างสม่ําเสมอ (โปรดดูภาคผนวก สําหรับรายละเอียด) 

 นายมะยาเต็ง มะรานอ ถูก”เชิญ” โดยทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ในเดือนมิถุนายน 2550 
เพื่อไปให้ปากคําที่ค่ายทหารเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา โดยเขาเดินทางไปกับพร้อมกับทหารพราน จากนั้นก็
หายตัวไป ก่อนการหายตัวไปของเขา เจ้าหน้าที่มักเวียนมาถามเขาเกี่ยวกับข้อมูลด้านความมั่นคงในหมู่บ้าน 
(โปรดดูภาคผนวก สําหรับรายละเอียด) 
 
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังได้เก็บข้อมูลส่ีกรณีที่มีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่หรือผู้มี

อิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งน่าจะเป็นเหตุทําให้บุคคลสูญหาย การที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเข้าร่วมในการ
สังหารและการหายตัวไปของบุคคล ไม่เพียงถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ยังถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงอีกด้วย  

 นายสมาน มีธรรม น่าจะถูกลักพาตัวไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2550 จากถนนใกล้กับตลาดทุ่งนาทอง ที่ตัวเมือง
กาฬสินธุ์ เขาเคยเป็นสมาชิกอบต. และเชื่อว่ามีคนชื่นชมมาก นายสมานเป็นเจ้าของโรงสีและมีการระบุว่าได้เกิด
ความขัดแย้งกับนายวิเชียรภักดิ์ เจ้าหน้าที่ตํารวจจากสภ.ยางตลาด ตอนที่พยายามขอจดทะเบียนขยายโรงสี 
การหายตัวไปของนายสมานเป็นเหตุให้โครงการขยายโรงสีต้องหยุดชะงักลง ครอบครัวของเขาถือว่ามีฐานะดี
มากเมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ ในละแวกบ้านเดียวกัน และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพได้รับแจ้งว่าก่อนการหายตัว
ไปของเขามีข่าวลือว่าทางการวางแผนปราบปรามผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ก่อนการหายตัวไปของเขาไม่นาน 
เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยถามเจ้าหน้าที่โรงสีเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของเขา ‚คุณออกจากบ้านมาทํางานที่โรงสีกี่
โมง? แล้วกลับบ้านกี่โมง? ใช้ถนนเส้นไหน?‛ ตํารวจถามคําถามซ้ํา ๆ กันเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของนายสมาน 
การซักถามเช่นนี้ถือว่าเป็นการข่มขู่โดยทางอ้อมต่อคนงานและนายสมาน  

 นายมะยูนิต โลนียะ หายตัวไปตอนสองทุ่มในเดือนกรกฎาคม 2550 ที่อ.รามัน ยะลา ในวันที่เขาหายตัวไปชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและนักการเมืองท้องถิ่นรวมทั้งหมดรวม 8 คนเป็นผู้นําตัวเขาไปพบกํานันคนหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ทางกํานันต้องการซักถามเขาเพราะว่าเขาเพิ่งกลับเข้ามาในพื้นที่ ข้อมูลที่มูลนิธิยุติธรรมเพื่อ
สันติภาพได้รับชี้ให้เห็นว่าได้เกิดความขัดแย้งส่วนตัวที่รุนแรงระหว่างกํานันกับผู้ใหญ่บ้านในช่วงปี 2550 และ 
2552 และเป็นเหตุให้มีผู้ถูกสังหารหลายคน มีรายงานข่าวว่านายมะยูนิต (ซึ่งเพิ่งเดินทางเข้ามาในพื้นที่) ไม่
ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการแบบผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี ซึ่งอาจเป็นเหตุทําให้เขาหายตัวไป  



 นายซาการียา กาเจซึ่งน่าจะหายตัวไปจากตัวเมืองยะลาในปี 2546 มักจะถูกตรวจค้นที่บ้านจากตํารวจก่อนจะ
หายตัวไป ครอบครัวเชื่อว่าเขาตกเป็นเป้า เนื่องจากความอิจฉาของเพื่อนบ้าน และครอบครัวของเขามี
ความสัมพันธ์กับเจ้าพนักงานของรัฐ ครอบครัวเชื่อว่าเพื่อนบ้านคงเอาข้อมูลผิด ๆ ไปแจ้งกับตํารวจและเจ้า
พนักงานของรัฐ เป็นเหตุให้เขาหายตัวไป  

 นายกูอาหมัด อบีเสนหายตัวไปพร้อมกับนายแวไซนุง แวนาแว นายอับดุลเลาะห์ สาหลํา และนายมูฮาหมัด เซ็น
เหร็น ทีป่ัตตานีในปี 2548 นายกูอาหมัดเคยถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้สังหารลูกชายของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสูงใน
จังหวัดตรัง แต่ได้รับการยกฟ้องคดี ช่วงที่หายตัวไป เขาอยู่ระหว่างประกันตัวเพื่อรออุทธรณ์คดี มีผู้พบเห็นตํารวจ
เฝ้าติดตามชายกลุ่มดังกล่าว ก่อนที่พวกเขาจะหายตัวไป มีข่าวลือว่าเป็นตํารวจจากสภ.ปะกาฮะรัง  

 
 เหตุการณ์สองกรณีที่เกี่ยวข้องกับนางอ้อยนภา สุขประสงค์ และนางวันทนา ทักษิมา เลขาส่วนตัว และกรณีนาย
วัน ยุบุญชู และนางสมหมายผู้เป็นภรรยา เกิดขึ้นหลังมีข้อกล่าวหาว่าผู้เสียหายเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเพียงการใช้ข้อกล่าวหาเหล่านี้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการก่อเหตุทั้งสองครั้ง ส่วนสาเหตุที่
แท้จริงอาจเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทส่วนบุคคลก็ได้ ในกรณีของนางอ้อยนภา มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพพบหลักฐานที่ชี้ถึง
ความขัดแย้งระหว่างเธอกับตํารวจในท้องที่  
 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนําตัวคนต่างด้าวข้ามพรมแดนไทย -พม่า มักมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโดยสะดวก แต่บางครั้งก็เกิดปัญหา
กับความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยอาจเป็นเพราะการไม่ยอมจ่ายค่าสินบนหรือด้วยเหตุผลอื่น ส่งผลให้อาจต้องมีการสังหารผู้
ลักลอบนําเข้าคนต่างด้าวและ/หรือคนต่างด้าวเอง หรือไม่ก็ทําให้สูญหายหรือส่งกลับ ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุของการสังหาร
และการสูญหายของบุคคลที่เป็นคนต่างด้าวที่อ.พบพระในปี 2553 (โปรดดูด้านล่าง)  
 
 ข. คนต่างด้าว 
 ที่ผ่านมามีการจัดเก็บข้อมูลค่อนข้างดีเกี่ยวกับความเส่ียงของคนงานต่างด้าวต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะตามบริเวณพรมแดนไทย-พม่า59 คนต่างด้าวมักจะต้องเผชิญข้อจํากัดอย่างเป็นทางการท่ีมีต่อสิทธิ
ในการเดินทางอย่างเสรี เสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และการเข้าถึงการดูแลและความรู้ด้านสุขภาพ คนงานต่าง
ด้าวมักเผชิญการละเมิดสิทธิแรงงาน มีการปฏิเสธไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและบังคับให้ทํางานล่วงเวลา ต้องทํางานในสภาพที่
เส่ียงอันตราย มีรายได้ต่ํา มีการปฏิเสธไม่จ่ายค่าแรง ถูกปฏิบัติอย่างมิชอบ มีการจํากัดไม่ให้ออกจากที่ทํางาน และมีการ
ยึดหนังสือเดินทางและ/หรือใบอนุญาตทํางานไว้ ทั้งคนต่างด้าวทั้งที่มีเอกสารและไม่มีเอกสารเส่ียงต่ออันตรายและประสบ
อุปสรรคอย่างมากกรณีที่ต้องการร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานต่อเจ้าหน้าที่ไทย นอกจากนั้น คนต่างด้าวมักจะมี
ความเส่ียงโดยตรงที่จะถูกควบคุมตัวโดยพลการ ถูกทรมานในระหว่างควบคุมตัว ถูกส่งกลับ และถูกรีดไถจากเจ้าหน้าที่
ไทย เจ้าหน้าที่ยังมักมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการค้ามนุษย์อันเป็นต้นเหตุให้เกิดการปฏิบัติมิชอบมากมายและการลอยนวล
พ้นผิดของเจ้าหน้าที่และพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเช่นนี้ ฮิวแมนไรต์วอชต์พบว่า ‚เจ้าหน้าที่ของรัฐมักมองว่า
คนงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นอันตรายต่อชุมชนคนไทย กระทบต่อประโยชน์ของคนงานไทย และอธิปไตยของ
ชาติ‛60  เป็นเหตุให้เกิดความเส่ียงและเกิดการปฏิบัติมิชอบต่อคนต่างด้าว กรณกีารบังคับบุคคลให้สูญหายสองกรณีแรกที่

                                                           
59 โปรดดู อย่างเช่น ฮิวแมนไรต์วอชต,์ From the Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand, กุมภาพันธ์ 2553 
60 ฮิวแมนไรตว์อชต,์ From the Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand, กุมภาพันธ ์2553, page 4. 



มีการส่งมอบให้กับคณะทํางานว่าด้วยการบังคับบุคคลให้สูญหายและการสูญหายโดยไม่สมัครใจสหประชาชาติ (UN 
WGEID) เป็นกรณีผู้ล้ีภัยสองคนจากพม่าที่ถูกทางการจับกุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2535 ที่อ.เมือง ระนอง ในข้อหา
ลักลอบเข้าเมือง คณะทํางานบุคคลผู้สูญหายฯ ระบุว่า แม้ก่อนหน้านั้นญาติจะได้รับแจ้งจากทางการว่าจะได้พบกับบุคคล
ดังกล่าวที่ศาลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาขึ้นศาลบุคคลทั้งสองกลับไม่ปรากฏตัว61 
 การเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิต่อคนงานต่างด้าวเป็นส่ิงที่ทําได้ยากมาก เนื่องจากความหวาดกลัวที่ชอบด้วย
เหตุผลของชุมชนคนต่างด้าวและเอ็นจีโอที่ทํางานเพื่อสิทธิของคนต่างด้าว มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูลกรณีการ
บังคับบุคคลให้สูญหายสองกรณีที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว ได้แก่  
 

 ในปี 2549 องค์กรพัฒนาเอกชน(เอ็นจีโอ)ในพื้นที่ซึ่งทํางานช่วยเหลือคนงานต่างด้าวในโรงงานเซรามิก ซึ่งมี
หุ้นส่วนเป็นเจ้าหน้าที่จากกองทัพไทย โดยมีการเจรจากับนายจ้างเพื่อต่อรองเกี่ยวกับสภาพการทํางานและ
สภาพชีวิตที่เลวร้าย คนงานได้เลือกผู้แทนในการเจรจากับโรงงาน ทั้งนายจ้างและคนงานเดินทางไปสํานัก
คุ้มครองแรงงานเพื่อเจรจากัน ตัวแทนคนงานได้ไปที่สํานักงานเพื่อเริ่มต้นการเจรจา แต่ปรากฏว่าตํารวจใน
เครื่องแบบเดินทางมาจับกุมตัวแทนเหล่านั้นไป คนงานอื่น ๆ ได้เดินทางไปตามหาเพื่อนคนงานในสถานที่
ควบคุมตัวของตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าปล่อยตัวไปแล้วที่จับตัวมาเพราะต้องการถามคําถามบางอย่าง แต่ก็ไม่
เคยมีใครพบเห็นตัวแทนแรงงานคนดังกล่าวอีกเลย เอ็นจีโอในพ้ืนท่ีเชื่อว่าเขาถูกลักพาตัวไป ส่วนคนงานก็ยังตอ้ง
ถูกคุกคามต่อไปแม้จะไปอาศัยอยู่ในเซฟเฮ้าส์ที่เป็นของเจ้าของโรงงาน ซึ่ งมีรายงานข่าวว่าอาจเป็นเจ้าหน้าที่
จากกองทัพบก   

 วันที่ 24 มกราคม 2553 คนงานต่างด้าวชาวกะเหรี่ยง 12 คนเดินทางจากพม่าเข้ามาในประเทศไทย โดยผ่าน
นายหน้า เรือได้พาพวกเขาข้ามแม่น้ําเมยและมาเทียบฝ่ังไทยที่อ.พบพระ จากนั้นเดินทางด้วยรถยนต์และเท้าใน
ตอนกลางคืนจนกระทั่งถึงกม.48 ซึ่งมีชายคนหนึ่งรอพวกเขาอยู่ หัวหน้ากลุ่มบอกให้คนงานวิ่งหนี พยานเล่าว่าได้
ยินเสียงปืนระหว่างที่คนงานวิ่งหนี ในบรรดาคนงาน 12 คน สามารถค้นหาจนเจอศพเจ็ดคน มีอยู่สามคนที่รอด
ชีวิต แต่อีกสองคนหายตัวไป62 ศพถูกนําไปไว้ในจุดที่ห่างกัน แสดงถึงความพยายามที่จะซ่อนเร้นศพเพื่อไม่ให้
เป็นข่าว แทบไม่มีใครทราบถึงสาเหตุของการสังหาร แต่เป็นไปได้ว่าคนร้ายต้องการสังหารนายหน้าซึ่งไม่ยอม
จ่ายค่าสินบนให้ และอาจเป็นไปได้ว่าคนร้ายเมาและบังเอิญไปยิงใส่คน ๆ หน่ึง สุดท้ายจึงตัดสินใจยิงคนที่เหลือ
ทิ้งด้วย มีการตั้งข้อกล่าวหาว่าตํารวจนายหนึ่งเป็นผู้ล่ันไกสังหาร อย่างไรก็ตาม เขาแขวนคอตายในสภาพซึ่งน่า
สงสัยว่าอาจถูกบังคับให้ฆ่าตัวตาย มีรายงานข่าวว่า พนักงานสอบสวนจากจังหวัดตากซึ่งได้รับการส่งตัวไป
สอบสวนในคดีนี้ก็ถูกสังหารเช่นกัน 

  
 ผู้เขียนรายงาน Militia Redux: Or Sor and Revival of Paramilitarism in Thailand ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2550 ยังได้
เก็บข้อมูลกรณกีารบังคับบุคคลให้สูญหายและการสังหารที่กระทําต่อชุมชนคนต่างด้าวและผู้ล้ีภัยอีกหลายกรณี ได้แก่  
 

 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2545 โกวินมิน (Ko Win Myint) ชายชาวมอญได้ถูกอส.ยิง (อส.เป็นพลเรือนที่ได้รับการฝึก
และติดอาวุธจากกระทรวงมหาดไทย) ที่จุดตรวจใกล้กับค่ายผู้ล้ีภัยชาวมอญที่ฮะล็อคคะนี อ.สังขละบุรี จ.

                                                           
61 คณะท างานว่าดว้ยการบังคับบุคคลให้สูญหายและการสูญหายโดยไม่สมคัรใจ, Annual Report, 30 ธันวาคม 2537, E/CN.4/1995/36 
62 ผู้น ากลุ่มท่ีน าคนงานเข้าสู่ประเทศไทยรอดชีวิตมาได้ แต่ก็หายตวัไป  



กาญจนบุรี อส.คนที่ยิงโกวินมิน เมาเหล้าและกล่าวหาว่าเขาเป็นสายให้กับทหารพม่า โกวินมินพยายามอธิบาย
ความจริงระหว่างที่ถูกยิง เขาไม่ได้เสียชีวิตทันทีแต่ถูกอส.ลากตัวไปที่บริเวณหน้าผาและถูกเตะลงไป ทาง
เจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ครอบครัวมารับศพ โกวินมินทํางานให้กับเอ็นจีโอด้านเอชไอวี/เอดส์ของประเทศตะวันตก 

 เดือนมกราคม 2545 มีผู้พบศพ 17 ศพถูกทิ้งในแม่น้ําเมย อ.แม่สอด มีการผูกมือและเท้า ปิดตาและถูกเชือดคอ 
หนังสือพิมพไ์ทยรัฐคาดการณ์ว่าผู้ต้องสงสัยที่สําคัญสองในสามน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หลังการ
ซักถามของตํารวจ มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้หลบหนีไปซ่อนตัว63 

 เดือนเมษายน 2546 ชายชาวมอญกลุ่มหน่ึงได้ถูกเจ้าหน้าที่อส.จับกุมในข้อหาตัดต้นไผ่อย่างผิดกฎหมายใกล้กับ
ฮะล็อคคะนี (เจ้าหน้าที่กลุ่มเดียวกับที่สังหารโกวินมิน) และมีการทะเลาะกันระหว่างชายกลุ่มดังกล่าวกับอส. 
เป็นเหตุให้ชายคนหนึ่งถูกยิง มีการนําศพของเขาไปและไม่ยอมส่งมอบคืน 

 เดือนพฤษภาคม 2546 คนงานต่างด้าวชาวพม่าหกคนถูกจับกุมโดยพลการ ถูกซ้อมและถูกยิงจนเสียชีวิตโดยเจ้า
พนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) โดยชรบ.ได้เข้าจับกุมโดยพลการต่อคน
ต่างด้าวกว่า 10 คน และขอให้นําเงิน 2,500 บาทต่อคนมาไถ่ตัว ชรบ.คนหนึ่งไปเก็บเงินจากคนงานคนอื่น ๆ ที่
โรงงาน แต่ถูกคนงานซ้อมเพราะคิดว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติด ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ชรบ.จึงนํากําลังเพิ่มเติมมาและ
จับกุมคนงานต่างด้าวชาวพม่าหกคนซึ่งเชื่อว่าเป็นคนที่ซ้อมเจ้าหน้าที่ มีการผูกตัวไว้ด้วยกันและใส่กุญแจมือ 
จากนั้นก็นําตัวไปซ้อมเป็นเวลาสองชั่วโมงที่ฝ่ังตรงข้ามกับบ้านของผู้ใหญ่บ้าน และมีการนําตัวเข้าไปในป่าเพื่อ
ยิงสังหารและเผาด้วยยางรถยนต์ ศาลได้พิพากษาลงโทษประหารชีวิตเจ้าหน้าที่หลายนายในคดีฆาตกรรมนี้  

 
 รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทําต่อคนงานต่างด้าวระหว่างปี 2544 และ 2546 ที่จังหวัดตาก ระบุถึง
กรณีคนต่างด้าว 10 คนที่ถูกบังคับให้สูญหายหรือถูกสังหารโดยเจ้าพนักงานของรัฐ แม้จะไม่มีการตีพิมพ์รายงานดังกล่าว
เนื่องจากกลัวการตอบโต้ แต่ข้อมูลที่เก็บอย่างละเอียดในกรณีเหล่านี้ทําให้รายงานมีความน่าเชื่อถือมาก64  
 
 ค. พยาน 
 ประจักษ์พยานของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เส่ียงต่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย ไม่ว่าจะ
อยู่ใต้โครงการคุ้มครองพยานหรือไม่ก็ตาม ประจักษ์พยานของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเส่ียงที่จะถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่ ตั้ง
ข้อหาเท็จ และได้รับความรุนแรง ในบางครั้งก็เส่ียงกับการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายหรือการบังคับบุคคลให้สูญ
หาย โดยผู้กระทําอาจเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ละเมิดสิทธิเอง หรืออาจเป็นเพื่อนร่วมงานที่ต้องการลอยนวลเจ้าหน้าที่ผู้กระทําผิด 
และปกป้องหน่วยงานของตน พยานที่อยู่ใต้โครงการคุ้มครองพยานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็มักจะถูกข่มขู่เช่นกัน 
อย่างเช่น นางพิกุล พรหมจันทร์ ป้าของเยาวชนที่ถูกสังหารนอกกระบวนการกฎหมายที่กาฬสินธุ์ในปี 2547 เธอได้รับการ
ข่มขู่ทางโทรศัพท์ และคิดว่ากําลังถูกคนตาม ส่วนนางอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาของทนายสมชาย นีละไพจิตรที่ถูกบังคับ
ให้สูญหาย ก็ได้รับการข่มขู่ระหว่างที่พยายามเรียกร้องความยุติธรรมให้กับการหายตัวไปของเขา มูลนิธิยุติธรรมเพื่อ
สันติภาพเก็บข้อมูลสองกรณีที่พยานส่ีคนทีถู่กทําให้หายตัวไป  

                                                           
63 ‚Thais must stand up for migrants rights‛, The Irrawaddy, ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ ์2545 
64 Above the Law: Systematic human rights violation by Thai Government officers against Burmese migrant workers in Tak province. (เหนือ
กฎหมาย: การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบของเจ้าหน้าท่ีไทยต่อคนงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดตาก)  



 ด.ช.จะฟะ จะแฮ (ในขณะนั้นอายุ 14 ปี และเดินทางแยกจากอีกสองคน) ด.ช.มนตรี  จะแกะ และด.ช.จะติโป่  
ลุงทา หายตัวไประหว่างเวลา 8.00-10.00 น. บนถนนที่ตัดผ่านเขื่อนห้วยบอน ต.เวียง อ.ฝาง เชียงใหม่ เมื่อ
ปลายเดือนพฤษภาคม 2546 ในเช้าวันดังกล่าว พยานระบุว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าพนักงานของรัฐได้ดักรอ
เพื่อสังหารพ่อค้ายาเสพติดที่บริเวณเขื่อนห้วยบอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เด็กผู้ชายคนดังกล่าวเดินทางผ่าน
มาพอดี พยานระบุว่ามีผู้เสียชีวิตในป่าริมถนน เชื่อกันว่าเด็กทั้งสามคนอาจถูกตํารวจฆ่าตายหรือลักพาตัวไป
เพราะไปพบเห็นเหตุการณ์สังหารพ่อค้ายา ทั้งสองครอบครัวเข้ามาในพื้นที่วันเดียวกันแต่ตามตัวเด็กไม่เจอ 
ครอบครัวของเด็กชายจะฟะได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านและผู้นําชุมชนลาหู่ ส่วนพี่สาวของมนตรีได้ไป
ที่สภ.ฝางและสภ.แม่อาย แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเด็กไม่ได้อยู่ที่นั่น วันต่อมาเธอได้ไปค้นในป่าละเมาะใกล้กับที่เกิด
เหตุและพบรองเท้าคู่หน่ึง (ซึ่งต่อมายืนยันว่าเป็นของด.ช.จะฟะ) และพบหมวกกันน็อกของด.ช.มนตรี พยานใน
เหตุการณ์ระบุว่าเห็นเด็กทั้งสามคนถูกจับกุม แต่พยานก็ปฏิเสธที่จะให้การอย่างเป็นทางการหรือให้ข้อมูล
เพิ่มเติม65  

 นายอับดุลเลาะห์ อาบูคอรีหายตัวไปในปี 2552 ที่นราธิวาส เขาอยู่ในโครงการคุ้มครองพยาน กรมสอบสวนคดี
พิเศษ แต่ช่วงที่เขากลับจากรุงเทพฯ เพื่อมาเยี่ยมครอบครัวที่ภาคใต้ ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ให้ความ
คุ้มครองเขานอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในปี 2547 เขาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีปล้นปืนเมื่อเดือนมกราคม 
ถูกทรมานระหว่างการควบคุมตัวที่กรุงเทพฯ และทนายสมชาย นีละไพจิตรเป็นช่วยเหลือเขาก่อนที่ทนายสมชาย
จะหายตัวไป นายอับดุลเลาะห์เป็นพยานให้กับคดีการทรมานให้ตนเอง ภรรยาของเขาก็ถูกสังหารหนึ่งปีหลังการ
หายตัวไปของเขา หมู่บ้านที่เขาอยู่อยู่ในพ้ืนท่ีสีแดง อาจเป็นไปได้เช่นกันว่า เขาถูกผู้ก่อความไม่สงบจับตัวไป  

 
 กรณีที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อหลายคน อาจเป็นไปได้ว่าบุคคลที่ถูกทําให้สูญหายหรือถูกสังหารและเป็นเป้าหมายมี
เพียงคนหรือสองคน ส่วนคนอื่น ๆ  ที่ถูกทําให้สูญหายหรือสังหารอาจเป็นเพราะมีส่วนรู้เห็นการรู้เห็นการบังคับบุคคลให้สูญ
หายหรือการสังหารดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีการหายตัวไปของชายสามคนที่เกี่ยวข้องกับคดีของนายกูอาหมัด อบีเสน ที่
ปัตตานีในปี 2548 (โปรดดูภาคผนวก สําหรับรายละเอียด) และอีกสามคนท่ีหายตัวไปในช่วงที่มีการสังหารนายพิชิต จะอื่อ
และนายจะก๊ะ จะอื่อในเดือนมกราคม 2549 ที่อ.ฝาง เชียงใหม่ 
 
นักกิจกรรม (ด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การเมือง)  
 นักกิจกรรมหลายประเภทต้องเผชิญการข่มขู่และการทําร้ายในประเทศไทย รวมทั้งที่ทํางานเป็นผู้ส่ือข่าว
เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน(เอ็นจีโอ) (โดยเฉพาะที่ทํางานกับชุมชนชายขอบ) ทนายความ นักกิจกรรมชุมชน นัก
กิจกรรมส่ิงแวดล้อม นักสหภาพแรงงาน และคนทํางานต่อต้านคอรัปชั่น ทางการไทยโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงมัก
เป็นต้นตอของการข่มขู่และทําร้ายผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ในขณะเดียวกันผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทยและส่วน
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ก็อาจเป็นผู้ข่มขู่ร้ายแรงต่อผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้วย ดูเหมือนว่าตัวอย่างที่ชัดเจนและล่าสุดของการข่มขู่

                                                           
65 นายลอผา จะแฮะ ผู้น าชุมชนลาหูไ่ด้ถูกชายคนหน่ึงซ่ึงน้องชายเช่ือว่าเป็นต ารวจจับตวัไป ระหว่างเดินทางไปพบกับต ารวจเก่ียวกับการหายตัวไปของด.ช.
จะฟะ มนตรี และจะติโป่ เขาถูกควบคุมตวัไว้หน่ึงวันและถูกซ้อม น้องชายต้องจ่ายเงิน 26,000 บาทเพื่อให้ปล่อยตัวเขา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในวันเดียวกับ
การหายตัวไปของเด็กท้ังสามคน หลังได้รบัการปล่อยตัว เขายังต้องเดินทางไปรายงานตัวท่ีฐานทัพทหารท่ีอ.แม่อาย อาจเป็นเพราะทหารได้ข้อมูลว่าเขามีส่วน
เก่ียวข้องกับการสังหารท่ีเขื่อนห้วยบอน คร้ังหนึ่งเขาไปรายงานตัวท่ีฐานทัพ ทหารได้มาค้นท่ีบ้านและน าส่ิงมีค่าไป โดยระบุวา่จะคืนให้ถ้าเขาไม่ถูกตั้งข้อ
หาทางอาญา อีกส่ีหรือห้าเดือนต่อมาเขาถูกยิงท่ีศีรษะจนเสียชีวติระหว่างซ่อมท่อประปาท่ีวัดใกล้บ้าน พยานยืนยันว่าเห็นต ารวจเดินทางเข้ามาและออกจากวัด
ในช่วงที่เกิดการสังหาร 



ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ได้แก่การใช้พระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์และกฎหมายหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ เพื่อปราบปรามเสียงที่เห็นต่างและเสรีภาพในการแสดงออก  
 มีข้อมูลว่าการบังคับบุคคลให้สูญหายต่อนักกิจกรรมเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2534 เริ่มจาก
การหายตัวไปของนายทนง โพธิ์อ่าน วุฒิสมาชิกสายแรงงาน ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย 
และรองประธานสมาพันธ์แรงงานเสรีระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เขาอยู่ระหว่างรณรงค์ต่อต้านความพยายาม
ของรัฐบาลทหารที่จะยกเลิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพได้เก็บข้อมูลการบังคับบุคคลให้สูญ
หายที่เกิดขึ้นกับนักกิจกรรมหลายคนนับแต่การหายตัวไปของนายทนง  
 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพได้เก็บข้อมูลการหายตัวไปของนักกิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่นสองคนที่จังหวัดขอนแกน่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่  

 นายสงกรานต์ นามพรมหายตัวไปในวันที่ 20 กันยายน 2542 หลังจากเพื่อนมาส่งที่โรงแรมซึ่งเป็นที่นัดพบกับ
ไชยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ซึ่งอ้างตนเป็นตํารวจ สงกรานต์เป็นนักธุรกิจและเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านศิลา เขายังเคย
เป็นสมาชิกอบต. มีผู้ให้ข้อมูลแจ้งกับมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพว่าช่วงที่เขาหายตัวไป เขาทําเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของประธานอบต.ซึ่งพยายามที่จะติดสินบนกับนายสงกรานต์ และต่อมาได้ขู่จะฆ่าเขา ในช่วงเวลาเดียวกัน 
มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งระบุว่าตนเองเป็นตํารวจจากรุงเทพฯ มาที่บ้านของสงกรานต์ สงกรานต์เล่าให้ตํารวจฟัง
เกี่ยวกับการทุจริตและตํารวจเสนอให้มาพบกันที่โรงแรมโซฟีเทลเพื่อพูดคุยเรื่องนี้เป็นการส่วนตัว เพื่อนได้ขับรถ
มาส่งสงกรานต์ที่ประตูโรงแรมตอนส่ีโมงเย็นในวันที่เขาหายตัวไป อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมามีผู้พบศพอยู่กลางทุ่งนา
ในอําเภอใกล้เคียง ซึ่งมีลักษณะคล้ายสงกรานต์ อย่างไรก็ตาม หน่วยตํารวจพิเศษจากกรุงเทพฯ แจ้งให้ภรรยา
ของเขาทราบว่าจากการตรวจสอบพบว่าดีเอ็นเอไม่ตรงกัน ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน ในเบื้องต้นตํารวจ
ปฏิเสธที่จะสอบคดี และเมื่อมีการฟ้องคดีก็มีการกล่าวหาว่าสงกรานต์หนีไปกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง และดูเหมือนมี
การเข้าไปแก้ไขภาพท่ีบันทึกจากทีวีวงจรปิด  

 นายกมล เหล่าโสภาพันธ์หายตัวไปประมาณเที่ยงคืนของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 จากสภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กมลเป็นนักธุรกิจที่มีฐานะดี ตั้งแต่ปี 2544 เขาเริ่มให้ความช่วยเหลือกับชุมชนมากขึ้น 
ในปี 2547 เขาเข้าร่วมกับเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.)66 เขารณรงค์ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่าง
โปร่งใสในปี 2549/50 จากนั้นจึงได้เริ่มสอบสวนตามข้อกล่าวหาการทุจริตของนักการเมืองท้องถิ่นในโครงการ
ที่ดินรถไฟ และยังได้แจ้งข้อกล่าวหาทุจริตต่อหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (ซึ่งก็เป็นนักธุรกิจเช่นกัน) และบริษัท
สร้างทางรถไฟของเขา เขายังได้แจ้งความต่อสภ.บ้านไผ่ว่าผู้กํากับเพิกเฉยต่อคดีทุจริต  ในเดือนมกราคม 2551 
เขาร้องเรียนว่าถูกด.ต.บัวลําบัติ สะเดาและตํารวจอีกส่ีหรือห้านายรุมซ้อม และขอการคุ้มครองพยานแต่ไม่เคย
ได้รับ ผู้กํากับการสถานีตํารวจขอโทษต่อกมล แต่ไม่มีการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ในวันที่เขา
หายตัวไป เขาใช้เวลาทั้งวันขับรถไปกลับระหว่างสถานีตํารวจ และมีบันทึกขอสถานีตํารวจบ้านไผ่ว่าเขาอยู่ที่นั่น
จนถึงเวลา 23.40 น. จากนั้นมาก็ไม่มีผู้พบเห็นเขาอีกเลย มีผู้พบรถของเขาจอดอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งห่าง
จากโรงพัก 15 กม.ในอีก 20 วันต่อมา ตํารวจปฏิเสธว่าไม่ทราบว่ากมลอยู่ที่ไหน และให้ความเห็นว่าเขาอาจหนี
ไปเล่นการพนันที่กัมพูชา           

 

                                                           
66เป็นการเคลื่อนไหวในยุคแรกของกลุ่มเสื้อเหลือง ซ่ึงเป็นพันธมิตรของผูท้ี่ประท้วงต่อต้านนายกฯ ทกัษิณ  



 กรณสีมชาย นีละไพจิตร น่าจะเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายที่รู้จักกันมากสุดในประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา สมชายเป็นทนายความสิทธิมนุษยชนคนสําคัญและทําคดีการเมือง โดยรับว่าความให้กับจําเลยในคดีก่อการร้าย 
เขาเป็นอดีตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมและรองประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ก่อนการ
หายตัวไปของเขา สมชายมีบทบาทสําคัญในการรวบรวมรายชื่อ 50,000 รายชื่อเพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึก
ในภาคใต้ หลังจากมีการประกาศใช้ตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 นอกจากนี้ยังมีการขอให้สมชายว่า
ความให้กับจําเลยในคดีปล้นปืนด้วย จําเลยเหล่านี้ได้ถูกทรมานเพื่อบังคับให้รับสารภาพ สมชายได้แถลงข้อมูลเกี่ยวกับ
การทรมานต่อสาธารณะ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทําผิดในระหว่างการอภิปรายของเขาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 
เขาได้ร้องต่อศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อจําเลยที่เป็นชายทั้งห้าคน แต่ศาลได้ยกคําร้อง หนึ่งวันก่อนการหายตัวไปของเขา 
ในวันที่ 11 มีนาคม 2547 สํานักงานกฎหมายของเขาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิต่อกระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี และสํานักเลขาธิการวุฒิสภา ในวันท่ี12 มีนาคม 2547 สมชายได้ไปรอพบกับนายกิจจา อาลีอิสเฮาะ ทนาย
ที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ล็อบบี้โรงแรมชารีนา ถนนรามคําแหง แต่นายกิจจาไม่ได้มาตามนัด ในเวลา 20.15 น.สมชายจึง
กลับไปท่ีรถของตนเอง ประมาณ 20.30 น.พยานเห็นรถอีกคันหนึ่งขับปาดหน้าทําให้รถนายสมชายต้องหยุด จากนั้นมีชาย
ส่ีหรือห้าคนออกจากรถบังคับให้นายสมชายเข้าไปในรถและขับออกไป จากนั้นไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลย แม้ว่า เจ้า
พนักงานระดับสูงของรัฐหลายคน รวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี อัยการสูงสุด และพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดี
พิเศษได้ยืนยันต่อสาธารณะว่ามีหลักฐานว่านายสมชายเสียชีวิตแล้ว แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังค้นหาศพของเขาไม่พบ รวมทั้ง
ยังไม่มีการลงโทษผู้กระทําผิด67 
 นอกจากการหายตัวไปของนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนแรงงานและต่อต้านคอรัปชั่น ยังมีรูปแบบท่ีนักกิจกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อมถูกเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลอื่น ๆ สังหารในประเทศไทย คณะทํางานปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนได้
เก็บข้อมูลการสังหารนักกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 16 กรณีระหว่างปี 2544-2548 โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ทั้ง
ที่จังหวัดภูเก็ต ระยอง พิษณุโลก นครราชสีมา สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น 
ประจวบคีรีขันธ์ ลําพูน และอ่างทอง ภาคผนวก 2 ให้ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้ โดยมาจากรายงานของ
คณะทํางานปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพยังไม่ได้เก็บข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแบบ
แผนการสังหาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีความใกล้เคียงกันในแง่การใช้วิธีการนอกกฎหมายในการสังหารเหล่านี้กับแบบ
แผนการสูญหายของบุคคลตามข้อมูลในรายงานฉบับนี้ เราจึงได้ยกตัวอย่างด้านล่างสองตัวอย่าง  

 นายจุน บุญขุนทดถูกยิงและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2539 ที่จังหวัดชัยภูมิ พยานที่วิ่งมาดู
เหตุการณ์หลังได้ยินเสียงปืนบอกว่า พวกเขาเห็นกลุ่มผู้ชายในชุดเครื่องแบบตํารวจกําลังหลบหนีจากที่เกิดเหตุ 
เช้าวันท่ีมีการยิงสังหาร ชาวบ้านได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกับนายอําเภอเกี่ยวกับการประท้วงอย่างต่อเนื่องต่อโครงการ
เขื่อนโป่งขุนเพชร ผู้นําการประท้วงมีชื่อเหมือนนายจุน และพ่อของผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตคิดว่าอาจเป็นการฆ่าผิดตัว  

 นายสําเนา ศรีสงครามถูกยิงเสียชีวิตในเดือนพฤษภาคม 2546 ที่จังหวัดขอนแก่น สําเนาเป็นแกนนําการประท้วง
โรงงานเยื่อกระดาษ (บริษัทฟินิกซ์ พัลพ์ เเอนด์ เปเปอร์) ซึ่งก่อมลพิษในพื้นที่ มีการปล่อยน้ําเสียเข้าไปยังที่นา
ของชาวบ้าน ในวันท่ีเขาหายตัวไป เขาจัดประชุมชาวบ้านในท่ีนาของเขาเพื่อวางแผนต่อสู้ สําเนาถูกยิงช่วงหลัง
เลิกประชุม ในขณะน้ันภรรยาอยู่ในห้องน้ําและได้ยินเสียงปืน อาจเป็นไปได้ว่าคนร้ายเข้ามาร่วมประชุมด้วย ไม่

                                                           
67 สรุปจากข้อมูลในรายงานของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, Somchai Neelapaijit – Report on Trial & Investigation, มีนาคม 2552. โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงาน  



นานหลังจากนั้นมีการจับกุมนายสมบัติ ทองสมัคร ผู้ต้องสงสัย และในระหว่างการไต่สวนคดี เขาให้การซัดทอด
ว่านายสมพงษ์ นารี กํานันตําบลโคกสูงเป็นผู้จ้างวานให้เขาสังหารนายสําเนา ศาลตัดสินลงโทษจําคุกตลอดชีวิต
ต่อนายสมบัติ แต่ยกฟ้องคดีต่อนายสมพงษ์เนื่องจากขาดพยานหลักฐาน   

 
 เมื่อเร็ว ๆ นี้เองในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 นายทองนาค เสวกจินดาถูกยิงเก้านัดจนเสียชีวิตที่หน้าบ้านของเขา
เองในจังหวัดสมุทรสาคร เขาเป็นแกนนําชาวบ้านต่อต้านมลพิษจากจุดขนถ่ายถ่านหินและโรงงานคัดแยกในพื้นที่ ก่อน
หน้านี้ก็เคยถูกขู่ฆ่าและเคยร้องขอความคุ้มครองจากตํารวจ แต่ไม่ได้รับความคุ้มครองจนกระท่ังเสียชีวิต68 
 ความกลัวต่อการบังคับบุคคลให้สูญหายเพิ่มขึ้นในระหว่างและภายหลังการปราบปรามการชุมนุมประท้วงของ
คนเส้ือแดงในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 ที่กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ฮิวแมนไรต์วอชต์69 รายงานว่าจากข้อมูล
ของมูลนิธิกระจกเงาซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน(เอ็นจีโอ)ที่ทํางานเกี่ยวกับคนหาย ผู้สูญหายอาจแบ่งได้เป็นสามประเภท
ได้แก่ (1) ผู้ที่ถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บระหว่างการปะทะ (2) ผู้ที่หลบซ่อนตัวชั่วคราวและ (3) ผู้ที่น่าจะอยู่ระหว่างการ
ควบคุมตัว เอ็นจีโอดังกล่าวรายงานว่ามีความคืบหน้ามากเกี่ยวกับการค้นหาซากศพหรือบุคคลที่สูญหายในสองประเภท
แรก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกควบคุมตัวเป็นเวลาหลายเดือน ทําให้ไม่สามารถแจก
แจงได้ว่าผู้ที่ยังสูญหายอยู่เป็นผู้ที่ถูกควบคุมตัว เสียชีวิต หรือถูกบังคับให้สูญหายไปแล้ว  ฮิวแมนไรต์วอชต์เก็บข้อมูลผู้
ประท้วงคนหนึ่งซึ่งถูกควบคุมตัวโดยไม่สามารถติดต่อกับญาติได้เป็นเวลาสองสัปดาห์ และไม่สามารถติดต่อกับ
ทนายความได้เป็นเวลาหกสัปดาห์ (19 พฤษภาคม- 3 กรกฎาคม) ในช่วงเวลาเช่นนั้นย่อมถือว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวเป็นเหยื่อ
ของการบังคับบุคคลให้สูญหาย ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. 2553 ได้
ศึกษาเพิ่มเติมกรณีผู้สูญหายจากข้อมูลของมูลนิธิกระจกเงาและกรณีอื่น ๆ และได้พบว่า จากกรณีที่มีญาติร้องเรียนคน
หายในช่วงเมษายน/พฤษภาคมที่มีการประท้วง ยังมีบุคคลที่ไม่สามารถตามตัวจํานวนหน่ึง 

 
ข้อ 4. การเยียวยา 
 กฎบัตรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศประกันให้เหยื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รับสิทธิเข้าถึงการเยียวยา จาก
การวิเคราะห์หลักกฎหมายและแนวนิติศาสตร์ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล 
(ICJ)70 พบว่าการเยียวยาควรครอบคลุมสิทธิดังต่อไปนี้  

 การสอบสวน 

 ความจริง  

 การระงับและหลักประกันว่าจะไม่เกิดซ้ํา และ  

 การชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน การฟ้ืนฟูและความพึงพอใจ  
 สิทธิเหล่านี้ได้รับการรับรองในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมิให้บุคคลทุกคนจากการหาย

สาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) 

                                                           
68 โปรดดู ฮิวแมนไรตว์อชต,์ Thailand – Investigate Murder of Environmentalist: Impunity in Attacks on Activists, 29 กรกฎาคม 2554 
69 ฮิวแมนไรตว์อชต,์ Descent into Chaos: Thailand’s 2010 Red Shirt Protests and the Government Crackdown, พฤษภาคม 2554 
70 โปรดดู International Commission of Jurists, The Right to a Remedy and to Reparation for Gross Human Rights Violations: a practitioners’ 
guide, 2549 

http://www.hrw.org/news/2011/07/30/thailand-investigate-murder-environmentalist


ข้อ 3 และ 12 (การสอบสวน), ข้อ 24 (ความจริง), article 24 (การระงับและหลักประกันว่าจะไม่เกิดซ้ํา) และข้อ 24 (การ

ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน การฟ้ืนฟูและความพึงพอใจ)  

 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลยังพบอีกว่าการเยียวยาจะต้องปฏิบัติได้จริง เป็นผล ไม่ชักช้าและเข้าถึงได้ 

โดยเป็นการปฏิบัติของหน่วยงานอิสระ มีความสามารถที่จะให้การสงเคราะห์รวมทั้งการชดใช้และชดเชย และยังต้องมีการ

สอบสวนโดยไม่ชักช้า เป็นผล และไม่ลําเอียง และหน่วยงานที่ให้การเยียวยาจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วและมี

ความสามารถ 

 การบังคับบุคคลให้สูญหายเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประการ การละเมิดแต่ละอย่างทําให้เกิด

ความทุกข์ทรมานต่อผู้เสียหายและญาติ การปิดกั้นไม่ให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและการปฏิเสธไม่ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้เสียหาย ทําให้ครอบครัวต้องประสบความทุกข์ใจอย่างต่อเนื่องเพราะไม่ทราบถึงชะตากรรมของ

บุคคลอันเป็นที่รัก ไม่สามารถหาทางออกตามกฎหมาย ทั้งยังไม่สามารถแสดงความอาลัยกับบุคคลที่รักได้ ในทาง

กฎหมายย่อมถือได้ว่าญาติเหล่านี้ก็เป็นผู้เสียหายจากกรณกีารบังคับบุคคลให้สูญหายและมีสิทธิเหล่านี้เช่นกัน  

 รัฐบาลไทยลงนามอนุสัญญาการคุ้มครองมิให้บุคคลสูญหายเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ซึ่งถือเป็นการพัฒนาใน
เชิงบวก ในตอนนี้รัฐบาลจะต้องเริ่มขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบังคับใช้ตามอนุสัญญาก่อนการให้สัตยาบัน อย่างไรก็
ตาม การขาดเจตจํานงทางการเมืองของเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงเป็นเหตุผลสําคัญซึ่งทําให้การบังคับบุคคลให้สูญหายยงั
ดํารงอยู่ต่อไปในประเทศไทย และเป็นเหตุผลของความไม่ใส่ใจสอบสวนกรณกีารบังคับบุคคลให้สูญหายและการฟ้องร้อง
ดําเนินคดีต่อผู้ที่รับผิดชอบ ทั้งยังเน้นให้เห็นปัญหาการชดเชยต่อญาติ ตราบที่ประเทศไทยยังไม่มีรั ฐบาลซึ่งมุ่งมั่นที่จะ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการเยียวยาและการชดเชย ย่อมไม่อาจส่งผลให้ยุติ การบังคับ
บุคคลให้สูญหายได้ อนุสัญญาการคุ้มครองมิให้บุคคลสูญหายควรเป็นแนวทางที่ช่วยให้รัฐบาลทํางานตามเจตจํานงทาง
การเมืองที่จะยุติการบังคับบุคคลให้สูญหายและให้การเยียวยาต่อปัญหาการสูญหายของบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้ว  
 
4.1 การเยียวยาด้านตุลาการ  
 ใน 29 กรณีทีมู่ลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูล ญาติได้แจ้งให้ทราบว่าการเยียวยาแบบไหนมีความสําคัญ
สุดต่อพวกเขา ใน 11 กรณี ญาติระบุว่าส่ิงที่สําคัญสําหรับพวกเขาคือให้มีการสอบสวน การฟ้องคดี และการลงโทษ
ผู้กระทําผิด มีอยู่สี่รายที่ระบุว่าต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมาย   
 
การแจ้งความด าเนินคดี  
 ยกเว้นสองกรณี ญาติทุกคนแจ้งความเมื่อเกิดการสูญหายของบุคคลต่อตํารวจในพื้นที่ มีอยู่สองกรณีที่ตํารวจ
ปฏิเสธไม่รับแจ้งความ มีอยู่กรณีหนึ่งที่ตอนไปแจ้งความครั้งแรกตํารวจไม่รับแจ้งความ แต่เมื่อเดินทางกลับมาอีกครั้ง
พร้อมกับสมาชิกอบต. ตํารวจจึงรับแจ้งความ มีอยู่อย่างน้อยส่ีกรณีที่ญาติต้องกลับไปที่โรงพักอีกวันสองวัน หรือสามวัน
ถัดมาหลังจากเดินทางไปแจ้งความในวันแรก เพราะตํารวจไม่รับแจ้งความทันทีในวันที่เกิดเหตุ มีอยู่อย่างน้อยห้ากรณีที่
ตํารวจระบุว่าบุคคลผู้สูญหายอาจจะหลบหนีไปเอง และยังมีการเสนอในบางกรณีว่าคนที่สูญหายความจริงแล้วหนีไปกับ



ผู้หญิงหรือหนีไปเล่นพนัน ในแปดกรณี ญาติได้ร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้เข้ามาสอบสวนคดีเหล่านี้ และมี
อย่างน้อยส่ีจากแปดกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิเสธไม่รับทําคดีโดยอ้างว่าขาดพยานหลักฐาน 
 
การสอบสวน  
 ในทุกกรณีญาติแสดงความไม่พึงพอใจต่อการสืบสวนสอบสวนของตํารวจ โดยระบุว่าตํารวจมักจะถามคําถาม
ไม่กี่ข้อ และญาติเชื่อว่ามีเหตุผลหลายประการที่อธิบายได้ว่าเหตุใดตํารวจจึงไม่กระตือรือร้นที่จะสอบสวน โดยอาจเป็น
เพราะกลัวการตอบโต้จากคนร้าย หรือตํารวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญหายของบุคคลเอง การขาดทรัพยากรในการ
ทํางาน และการขาดความสามารถอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเริ่มการสอบสวนได้ทันที 
 เหตุผลที่ญาติระบุว่าทําให้ตัดสินใจไม่แจ้งความดําเนินคดี หรือไม่กดดันให้ตํารวจสอบสวนได้แก่ กลัวจะถูกตอบ
โต้ ขาดความมั่นใจในตํารวจ ขาดทักษะด้านภาษาที่จะใช้สื่อสารกับตํารวจ พฤติการณ์ที่หยาบคายหรือยุ่งยากของตํารวจ
ในระหว่างที่ไปแจ้งความ 
 ปัญหาเพิ่มเติมในขั้นของการสอบสวนเกี่ยวข้องกับทักษะด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่จํากัด และการขาดผู้ชํานาญการ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นอิสระ แม้ว่าในสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะมีหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์แต่เนื่องจากรัฐมักมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย และตํารวจมีความเกี่ยวข้องกับรัฐ เป็นเหตุให้ไม่อาจเกิดการสอบสวนอย่าง
เป็นอิสระได้ ในประเทศไทยเนื่องจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม เป็นเหตุให้มีความ
เป็นอิสระมากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ของตํารวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีอํานาจหน้าที่ใน
การสอบสวนท่ีเกิดเหตุเฉพาะในกรุงเทพฯ และส่ีจังหวัดข้างเคียง เว้นแต่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานในพื้นที่ในภาคอื่น 
ๆ ของประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังมีอํานาจในการขอให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการสอบสวนได้ ในปัจจุบัน
กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือตํารวจในท้องที่มักไม่ค่อยขอความร่วมมือจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในภาคใต้ของไทย
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมในการอบรมเจ้าหน้าที่ทหารและตํารวจในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการชันสูตรพลิกศพในภาคใต้ ประเทศไทยยังไม่มีนักนิติมานุษยวิทยา (forensic 
anthropologist) ที่ได้รับการอบรมอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นบุคลากรที่สําคัญในการจําแนกซากชิ้นส่วนของมนุษย์ 
โดยเฉพาะส่วนที่เป็นกระดูก  
 อุปสรรคเพิ่มเติมในขั้นตอนการสอบสวนได้แก่ การขาดการคุ้มครองพยานที่เป็นผลและเป็นอิสระ ที่ผ่านมามี
ญาติของผู้ที่ถูกบังคับให้สูญหายเพียงรายเดียวคือนางอังคณา นีละไพจิตร ที่ได้รับการคุ้มครองพยานจากกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ในความเห็นของอังคณา การคุ้มครองพยานของกรมสอบสวนคดีพิเศษยังขาดประสิทธิภาพในหลายด้าน เช่น ก่อน
จะถึงกําหนดอ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ในระหว่างวันท่ี 18 -20 มกราคม 2554 อังคณาได้รับโทรศัพท์ประมาณ 20 สาย
ต่อวัน โดยผู้ที่โทรมาไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นใคร หรือเพียงแต่พูดเล็กน้อยและวางหูไป เมื่อพยายามสืบเสาะที่มาของ
โทรศัพท์ก็ไม่สามารถทําได้ เธอได้นําข้อมูลโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาไปให้กับตํารวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2554 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งจดหมายมาให้ระบุว่าเป็นการโทรศัพท์จากร้าน
อินเตอร์เน็ต แต่ไม่ได้ทําการสอบสวนเพิ่มเติม  
 
การฟ้องคดี 
 จากข้อมูลทีมู่ลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพจัดเก็บ มีเพียงสามกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาล โดยมีสองกรณีที่ศาลยก
ฟ้องเนื่องจากขาดพยานหลักฐาน ส่วนอีกหน่ึงกรณีคือคดีของนายสมชาย นีละไพจิตร เจ้าหน้าที่ตํารวจห้านายถูกฟ้องด้วย
ข้อหาเบา (บังคับขืนใจและปล้นทรัพย์) และศาลตัดสินว่ามีความผิดเพียงนายเดียว แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้ยกฟ้องคดีต่อ



เขา และศาลปฏิเสธการร้องสอดไม่ยอมให้ครอบครัวของนายสมชายมาเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา นอกจากนั้น ที่ผ่าน
มายังไม่มีการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อความผิดทางอาญาร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากตํารวจและทหารในระหว่างสงคราม
ปราบปรามยาเสพติด  
 ปัญหาหลายประการเกิดขึ้นในขั้นตอนการฟ้องคดี เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้กําหนดให้การบังคับบุคคลให้สูญ
หายเป็นความผิดทางอาญา ทําให้แทบไม่สามารถอ้างประมวลกฎหมายอาญาเพื่อฟ้องร้องเอาผิดได้ แม้ว่าประเทศไทยจะ
กําหนดความผิดให้กับการฆ่าคนตาย การกักขังหน่วงเหนี่ยว และการใช้อํานาจมิชอบของรัฐ แต่องค์ประกอบความผิด
เหล่านี้ยังไม่ครอบคลุมความร้ายแรงและเงื่อนไขทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
อย่างเช่น การลักพาตัวเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายไทย และมีโทษจําคุกสามถึงหกปี ส่วนคดีฆ่าคนตายจะต้องมี
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตโดยตรง ซึ่งกรณีการสูญหายของบุคคลทําให้ไม่สามารถหาหลักฐานดังกล่าวได้ ส่วน
ความผิดเกี่ยวกับการใช้อํานาจรัฐอย่างมิชอบก็ไม่ครอบคลุมความร้ายแรงของอาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหาย
เช่นกัน อุปสรรคต่อการฟ้องร้องดําเนินคดียังรวมถึงการขาดพยานหลักฐาน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขาดความชํานาญด้าน
นิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นอิสระและการขาดข้อมูลจากพยานผู้รู้เห็น เนื่องจากไม่มีการคุ้มครองพยานที่เป็นผลและเป็น
อิสระ   
 กรณีนายยา เจะดอเลาะห์และนายแวฮารง รอฮิงสะท้อนถึงปัญหาบางประการเกี่ยวกับการเยียวยาตามระบบ
ยุติธรรม ภรรยาของนายยาและนายแวฮารงได้ร้องเรียนต่อคณะกรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) (คําร้องที่ 127/ 
2549,128/ 2549) ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ส่งจดหมายไปยังศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศปก.จชต.) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 (จดหมายเลขที่ สม 0003/1603) และจดหมายฉบับที่สองลงวันที่ 8 
กันยายน 2554 (เลขที่ สม 0003/ ป 389) เพื่อให้มีการสอบสวนในคดีนี้เพิ่มเติม ทางศปก.จชต.มีจดหมายตอบมาที่กสม.
ระบุว่า ตํารวจสภ.เมืองยะลาได้รับแจ้งความคดีนายยา เจะดอเลาะห์และนายแวฮารง รอฮิงแล้ว (คดีหมายเลข 586/2548) 
แต่หลังการสอบสวน ตํารวจยะลาส่ังไม่ฟ้องต่อตํารวจสองนาย คือ จ่าสิบตํารวจธีระณัฐ จันทะโน และ จ่าสิบตํารวจวิรัช 
บุณไชยโย ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยและทํางานให้กับกองปราบปราม ต่อมาอัยการสูงสุดก็มีคําส่ังแบบเดียวกัน เป็นเหตุให้การ
ดําเนินคดีในกรณีของนายยา เจะดอเลาะห์และนายแวฮารง รอฮิงต้องยุติลง 
  กรณีคนงานต่างด้าวชาวพม่าหกรายซึ่งถูกจับกุมโดยพลการ ถูกซ้อมและยิงจนเสียชีวิตโดยผู้กระทําผิดเป็น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เมื่อเดือนพฤษภาคม 2546 เป็นกรณีที่สะท้อนถึง
ประสิทธิภาพของระบบยุติธรรมไทยในการฟ้องคดีและลงโทษต่อผู้ที่รับผิดชอบต่อการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย ใน
คดีนี้ ศาลได้พิพากษาประหารชีวิตเจ้าหน้าที่หลายนายที่เกี่ยวข้องกับการสังหาร71  
 
ขั้นตอนปฏิบัติทางแพ่งและปกครอง 
 จนถึงปัจจุบัน ญาติของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย ยังไม่เคยฟ้องคดีแพ่งต่อผู้กระทําผิดเลย  
 ที่ผ่านมามีเจ็ดครอบครัวที่ใช้กลไกศาลแพ่ง เพื่อขอให้ศาลประกาศให้บุคคลผู้สูญหายเป็นผู้เสียชีวิตหลังจากผ่าน
ไปห้าปี หรือสองปีในพ้ืนท่ีซึ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และประสบความสําเร็จในส่ีกรณี แต่มีอยู่กรณีหน่ึงที่ครอบครัวไม่
สามารถขอให้ทางการออกใบมรณบัตรได้ เมื่อมีผู้สูญหายเกิดขึ้น ครอบครัวมักเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับมรดกและการ
เข้าถึงทรัพย์สินของบุคคลผู้สูญหาย ช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหาคือการขอให้ศาลมีคําส่ังและให้มีการออกใบมรณบัตร 
ซึ่งกระทําได้เมื่อหลังการสูญหายของบุคคลห้าปีไปแล้ว และครอบครัวต้องยอมรับว่าญาติของตนไม่มีชีวิตอีกต่อไป ผู้หญิง
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มุสลิมเชื้อสายมาเลย์ในภาคใต้ของไทยต้องเผชิญกับอุปสรรคสําคัญในแง่ของสิทธิของภรรยาที่จะจัดการกับสินสมรส สิทธิ
ที่จะดําเนินกิจการครอบครัว การเล้ียงดูบุตร การดํารงชีพและสิทธิท่ีจะแต่งงานใหม่ จนถึงปัจจุบัน นักวิชาการด้านศาสนา
ในไทยไม่ได้พยายามตีความกฎหมายอิสลามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย ทําให้เกิดความคลุมเครือ
และปัญหาท้าทายต่อผู้หญิงมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ซึ่งสามีตกเป็นเหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหายในภาคใต้ของไทย 
 
4.2 สิทธิที่จะได้ทราบความจริง 
 สมาชิกในครอบครัวและสังคมมีสิทธิที่จะได้ทราบความจริงเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย คณะกรรมการ
นักนิติศาสตร์สากลพบว่า ‚สิทธิท่ีจะได้ทราบความจริงไม่เพียงครอบคลุมสิทธิที่จะได้รู้ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเหตุผลที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดขึ้นและข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด‛72 จนกว่าครอบครัวเหล่านี้จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้ถูกบังคับให้สูญหาย ปัญหา
การละเมิดสิทธิเนื่องจากการบังคับบุคคลให้สูญหายก็จะยังเกิดขึ้นต่อไป  
 ใน 29 กรณีทีมู่ลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเก็บข้อมูล ในแง่ลําดับความสําคัญของการเยียวยาตามความเห็นของ
ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ มี 19 ครอบครัวที่ระบุว่าต้องการทราบความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญาติของตนเอง
มากที่สุด ส่ีครอบครัวต้องการได้รับศพของญาติตนเองคืนมา จากข้อมูลกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายที่จัดเก็บโดย
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ เราพบว่าใน  22 กรณี ญาติได้พยายามขอความช่วยเหลือหรือได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่อื่น ๆ 
นอกเหนือจากตํารวจด้วย ส่วนใหญ่แล้วเป็นการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน หรือกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนชาติ
พันธุ์อื่น ก็จะขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนแทน ครอบครัวเหล่านี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นมกัให้
ความช่วยเหลือ แม้บางครอบครัวจะระบุว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ค่อยให้ความสนใจ การที่มีหลายครอบครัวขอความ
ช่วยเหลือนอกเหนือจากระบบยุติธรรมทางอาญา สะท้อนความต้องการที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของ
ญาติของตน 
 นอกจากนั้น มีอย่างน้อย 10 กรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และในนั้นมีอย่าง
น้อยเก้ากรณีที่มีการรายงานต่อว่าด้วยการบังคับบุคคลให้สูญหายและการสูญหายโดยไม่สมัครใจของสหประชาชาติ ซึ่งก็
สะท้อนให้เห็นความต้องการของครอบครัวที่จะหาช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้เข้าถึงความจริงเกี่ยวกับการสูญหายของญาติของ
ตน  
 ที่ผ่านมามีความพยายามแสวงหาความจริงเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 และที่ผ่าน
มามีการสอบสวนของหน่วยงานรัฐบาล รัฐสภาและองค์กรพัฒนาเอกชน(เอ็นจีโอ)หลายครั้ง รายงานอย่างเป็นทางการ
เหล่านี้ไม่ได้ระบุความรับผิดชอบของบุคคล ในขณะที่นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ซึ่งรับผิดชอบสอบสวนกรณีผู้สูญ
หาย ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรัฐบาลก็ถูกข่มขู่ เขาได้ตัดสินใจลาออกหลังจากได้แถลงว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารมาบอกว่า
ศพของผู้เสียชีวิตถูกฝังอยู่ในค่ายทหาร 
 ในช่วงต้นทศวรรษ 2530 มีคณะกรรมาธิการรัฐสภาสองคณะที่สอบสวนกรณีการหายตัวไปของนายทนง โพธิ์
อ่าน รายงานชิ้นหน่ึงระบุว่า สาเหตุการหายตัวไปของนายทนงอาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่มีกับรัฐบาลทหาร แต่ระบุว่า
ไม่ได้ค้นพบข้อมูลใหม่ คณะกรรมาธิการทั้งสองชุดปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายงานต่อสาธารณะ ในเดือนมิถุนายน 2543 มีผู้
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ร้องขอให้เปิดข้อมูลในรายงานท้ังสองฉบับโดยใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ แต่มีการปฏิเสธคาํ
ขอโดยอ้างว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สาม 
 ในปี 2552 คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อประสานติดตามผู้สูญ
หายและเยียวยาผู้ได้รับกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะกรณี  และ ได้แต่งตั้ง 
‚คณะทํางานรวบรวมข้อมูลและติดตามผู้สูญหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ "เพื่อทํางาน
เป็นหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการดังกล่าว คณะทํางานฯมีหน้าที่และความรับผิดชอบประกอบด้วย (ก) รวบรวมและ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายในภาคใต้ และ (ข) เสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายให้กับคณะอนุกรรมการแสวงหาความจริง 
คณะทํางานฯได้ทําการสอบสวนกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายที่มีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วบางส่วน ทั้งนี้เพื่อจําแนกว่าควร
มีการจ่ายค่าชดเชยให้กับกรณีใด แม้จะเป็นองค์ประกอบสําคัญของการเยียวยา แต่ที่ผ่านมาในประเทศไทยก็ยังขาด
หน่วยงานท่ีมุ่งเน้นทํางานเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถแสวงหาความจริงเกี่ยวกับกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
 
 เมื่อพิจารณาประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับกลไกการแสวงหาความจริงทําให้เกิดข้อกังวลอย่างมากเกี่ยวกบัการ
แสวงหาความจริงสําหรับกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย แต่แม้จะมีประสบการณ์ในอดีตเช่นนี้ ก็ยังมี
ความจําเป็นที่ทางการจะต้องพยายามแสวงหาความจริงในกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหาย ดังเช่นในหลายประเทศมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบุคคลผู้สูญหายที่เป็นอิสระอย่างเป็นทางการ  
 
4.3 สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน การฟ้ืนฟูและความพึงพอใจ 
 สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ครอบคลุมการฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหาย ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่ญาติของผู้สูญหาย เพื่อให้
กลับไปอยู่ในสภาพเดิมก่อนที่การบังคับบุคคลให้สูญหายจะเกิดขึ้น ควรกําหนดให้มีค่าสินไหมทดแทนกรณีที่เกิดความ
เสียหายด้านเศรษฐกิจที่สามารถประเมินได้ ส่วนการฟื้นฟูควรครอบคลุมการดูแลด้านการแพทย์และจิตใจ รวมทั้งบริการ
ด้านกฎหมายและสังคมที่มีให้กับญาติของผู้ถูกบังคับให้สูญหาย ความพึงพอใจควรครอบคลุมถึงมาตรการที่เป็นผลที่มุ่ง
ยุติการละเมิดที่ดําเนินอยู่ (โปรดดูด้านล่าง) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการเปิดเผยความจริงทั้งหมดต่อสาธารณะ 
(โปรดดูด้านบน) การค้นหาที่อยู่ของผู้ถูกบังคับให้สูญหาย การประกาศอย่างเป็นทางการหรือคําตัดสินของศาลเพื่อฟื้นฟู
ศักดิ์ศรี การขอโทษต่อสาธารณะ มาตรการลงโทษจากศาลและฝ่ายปกครองที่มีต่อบุคคลที่รับผิดชอบต่อการละเมิด (โปรด
ดูด้านบน) และการจัดพิธีรําลึกผู้สูญหาย 
 ใน 29 กรณีที่ญาติให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเยียวยาต่อมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ มีอยู่ 23 กรณีที่ระบุว่าการชดใช้
และค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่นสําคัญกว่าสําหรับพวกเขา ครอบครัวเหล่านี้ระบุว่า การชดใช้ควรครอบคลุมความช่วยเหลือ
ด้านการเงินจากรัฐบาล ทุนการศึกษาให้กับบุตร และความช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพและการจ้างงาน 
 ใน 17 กรณีการบังคับบุคคลให้สูญหาย ซึ่งไม่รวมผู้สูญหายในเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ครอบครัวของผู้ถูก
บังคับให้สูญหายได้รับค่าชดเชยในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง โดยเกือบทั้งหมดเป็นกรณีการชดเชยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของไทย 
ยกเว้นกรณีครอบครัวของสมชาย นีละไพจิตร และทนง โพธิ์อ่าน ส่วนญาติของของผู้ถูกบังคับให้สูญหายในภาคเหนือ ภาค
ตะวันตกและอีสานไม่ได้รับค่าชดเชยแต่อย่างใด ญาติบางคนระบุว่า ไม่ทราบว่ามีหรือไม่รู้ว่าจะไปขอค่าชดเชยที่ใด มูลนิธิ
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพพบว่าครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนา
เอกชน(เอ็นจีโอ) มีโอกาสมากกว่าที่จะได้รับค่าชดเชย ใน 20 กรณี ครอบครัวระบุว่าประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจภายหลัง



การสูญหายของญาติ ในกรณีที่ผู้สูญหายมีอายุน้อยและยังไม่แต่งงาน ครอบครัวมักจะไม่ระบุถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น ใน 19 กรณี ครอบครัวระบุว่าเกิดผลกระทบด้านจิตใจอย่างมากอันเป็นผลมาจากการสูญหายของญาติ 
 ในเดือนสิงหาคม 2548 นายกฯ ทักษิณแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) และมี
คณะอนุกรรมการซึ่งรับผิดชอบให้การชดเชยต่อญาติของผู้สูญหายในภาคใต้ของไทย คณะอนุกรรมการได้ใช้รายชื่อของผู้
ถูกบังคับให้สูญหายที่จัดเตรียมโดยสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) และคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (ชื่อ
เดิมของมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ) โดยมีการให้เงินชดเชย 100,000 บาท และทุนการศึกษากับบุตรของ 17 ครอบครัว 
รายชื่อการชดเชยของกอส.ยังครอบคลุมนายสมชาย นีละไพจิตรเพราะถือว่าการหายตัวไปของเขาเกี่ยวข้องกับความ
รุนแรงในภาคใต้ของไทย เนื่องจากช่วงที่เขาหายตัวไปนายสมชายว่าความให้กับจําเลยที่กล่าวหาว่าถูกทรมานในภาคใต้ 

คณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ภายใต้
การแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีมีข้อเสนอแนะเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 มีการจ่ายเงินชดเชย 7.5 ล้านบาทให้กับญาติ
สําหรับกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายที่เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐ73 อย่างไรก็ตามยังเป็นความยากลําบากแก่
ญาติในการพิสูจน์ว่าการสูญหายเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐ  
  ในประเทศไทย ผู้เสียหายจากความผิดทางอาญาอาจร้องขอค่าชดเชยจากกระทรวงยุติธรรมได้ 
อย่างไรก็ตาม ญาติของผู้ถูกบังคับให้สูญหายจะพบอุปสรรคในการเข้าถึงกลไกดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีการกําหนดให้
การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดทางอาญา ครอบครัวของนายสมชาย นีละไพจิตรได้รับเงินจํานวน 80,000 บาท
จากกระทรวงยุติธรรม โดยปกติแล้วสําหรับผู้เสียชีวิตจากคดีอาญาจะได้รับเงินช่วยเหลือ 100,000 บาท แต่กรณีนี้
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบได้หักเงินออกไปจํานวน 20,000 บาท โดยอ้างว่าเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ  

 
4.4 สิทธิในการระงับ หลักประกันว่าจะไม่เกิดซ  า และการป้องกัน 
 กฎบัตรระหว่างประเทศกําหนดว่ารัฐไม่เพียงจะต้องยุติการละเมิดต่อบุคคล แต่ยังต้องดําเนินมาตรการเพื่อ
ประกันว่าจะไม่เกิดการละเมิดซ้ําอีก แต่จากปัญหาการลอยนวลพ้นผิดของผู้ที่รับผิดชอบต่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
สะท้อนให้เห็นว่ารัฐไทยไม่ดําเนินตามขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อประกันว่าจะไม่เกิ ดเหตุซ้ํา ในขณะที่นโยบายของรัฐยังคง
ลอยนวลผู้กระทําผิด ทําให้ผู้กระทําผิดและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเองก็ยังมีบทบาทส่งเสริมอาชญากรรมเช่นนี้ต่อไป 
นอกจากนั้น ที่ผ่านมายังไม่มีการออกกฎหมายกําหนดให้การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งอาจ
ตีความได้ว่าเป็นความล้มเหลวที่จะประกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ํา  
 ข้อบัญญัติในกฎหมายความมั่นคงที่เป็นอยู่ยังทําให้เกิดเงื่อนไขนําไปสู่การบังคับบุคคลให้สูญหายโดยง่าย 
เพื่อให้เกิดการป้องกัน ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเหล่านี้  
 ครอบครัวของผู้ถูกบังคับให้สูญหายหกครอบครัวแถลงอย่างชัดเจนว่า ต้องการให้รัฐบาลประกันว่าจะไม่เกิดการ
สูญหายของบุคคลกับคนอื่น ๆ อีกในอนาคต  
 

                                                           
73 คณะกรรมการมีข้อเสนอให้จ่ายเงิน 7.5 ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ท่ีมัสยิดกรือเซะ ปัตตานี และกรณีการสังหารนักฟุตบอลท่ี อ.
สะบ้าย้อย สงขลา เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2547 การประท้วงท่ีอ.ตากใบ นราธิวาส ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2547 และการสังหารหมู่ท่ีมัสยิดบ้านไอปาแย อ.เจาะไอ
ร้อง นราธิวาส เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2552  



ข้อ 5. ข้อเสนอแนะ 
 รัฐบาลไทยควรให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ

โดยถูกบังคับ(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)  

5.1 กฎหมาย  
 
กฎหมายว่าด้วยการสูญหายของบุคคล 
 ควรมีการออกกฎหมายเพื่อประกันความสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทกุคน

จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ รวมทั้งเพื่อ  

 กําหนดให้ ‚การบังคับบุคคลให้สูญหาย‛ เป็นความผิดทางอาญาโดยมีองค์ประกอบของความผิดได้แก่ (1) การ
ควบคุมตัวบุคคล (2) การเข้ามาเกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ และ (3) การปฏิเสธไม่ยอมรับว่าได้ควบคุมตัว
บุคคล 

 การยอมรับสภาพความต่อเนื่องของความผิด และเนื่องจากความผิดเช่นนี้มีลักษณะที่ต่อเนื่อง กฎหมายที่
ออกมาใหม่ควรครอบคลุมความผิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วย   

 อายุความควรนับจากวันที่การกระทําผิดยุติลง (อย่างเช่น เมื่อบุคคลที่มีชีวิตได้รับการปล่อยตัว หรือเมื่อ
ครอบครัวได้รับซากชิ้นส่วนของศพของบุคคลผู้สูญหาย) ไม่ใช่นับจากวันท่ีบุคคลหายตัวไป  

 บทลงโทษควรสอดคล้องกับความรุนแรงของความผิด และพฤติการณ์ รวมทั้งการละเมิดเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เสียหาย  

 ควรกําหนดโทษทางวินัยต่อผู้ท่ีถูกกล่าวหาหรือพบว่ามีความผิดในการบังคับบุคคลให้สูญหาย โดยควรมีการส่ัง
ย้ายจําเลยให้ไปดํารงตําแหน่งอื่นในระหว่างการสอบสวน  

 ควรให้มีการยอมรับความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่การสูญหายของบุคคลเกิดขึ้นตามคําส่ังของ
ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวก็ควรรับผิดชอบต่อความผิด ไม่ว่าจะมีตําแหน่งสูงเพียงใด ในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชารู้เห็นต่อความผิดที่เกิดขึ้นแต่มิได้กระทําการเพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดกระทําผิด หรือมิได้รายงาน
การกระทําผิดนั้น ผู้บังคับบัญชาก็ควรได้รับโทษด้วย กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาควรทราบถึงการกระทําผิด แต่กลับไม่
ทราบเนื่องจากความเพิกเฉยของตน ก็ควรมีมาตรการลงโทษที่เหมาะสม 

 ประกันว่าจะไม่มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือมาตรการที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายนิติบัญญัติ 
รัฐบาลหรือศาล ซึ่งจะเป็นการยกเว้นความผิดต่อผู้ที่บังคับบุคคลให้สูญหาย และทําให้ไม่ต้องเข้ารับการไต่สวน
ทางอาญา  

 ให้มีการรับแจ้งความ และให้เริ่มการสอบสวนในทันทีหลังจากรับแจ้งความ ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ว่าผู้สูญ
หายเป็นเหยื่อของอาชญากรรมดังกล่าว  



 ผู้ที่ทําหน้าที่สืบสวนสอบสวนไม่ควรเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยทั่วไป โดยเฉพาะไม่ควรเป็นตํารวจในท้องที่ที่เกิด
เหตุ หน่วยงานสอบสวนควรเป็นหน่วยงานที่ไม่ลําเอียงและมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเหมาะสม และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานดังกล่าวก็ไม่ควรมาจากหน่วยงานตํารวจโดยทั่วไป74 

 ควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้ชํานาญการ ทั้งที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือผู้ที่
เกษียณอายุราชการแล้ว ซึ่งรับผิดชอบต่อการเยียวยา การสงเคราะห์ผู้เสียหาย และการติดตามการสอบสวน  

 ประกันว่ามีการชดเชยต่อญาติของของผู้ถูกบังคับให้สูญหาย รวมทั้งการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน การฟื้นฟูและ
ความพึงพอใจ และควรมีกลไกเยียวยาในระดับชาติสําหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประการที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

 คุ้มครองและสนับสนุนสิทธิของญาติที่จะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา 

 กําหนดให้ครอบครัวมีสิทธิที่จะขออํานาจศาลเพื่อส่ังการให้หน่วยราชการเปิดเผยข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการ
สูญหายของบุคคล และ  

 กําหนดให้มีการออกใบรับรองการสูญหายของบุคคล เพื่อช่วยให้ญาติสามารถเข้าถึงทรัพย์สินของผู้สูญหายได้ 
  
กฎหมายคุ้มครองพยาน 
 ควรแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพยานของไทยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติดีสุดของสากล โดยเฉพาะเพื่อคุ้มครอง
ประจักษ์พยานของการละเมิดสิทธิมนุษยชน75 
 
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคล  
 ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึกและพรก.ฉุกเฉินฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของกฎบัตรสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวบุคคล อย่างเช่น ข้อบัญญัติในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกัน
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ76  

 การใช้คําส่ังควบคุมตัวโดยฝ่ายปกครองควรจํากัดเฉพาะกรณีที่มีภัยคุกคามต่อความมั่นคงชั่วคราว โดยตรง และ
จริงจัง และควรสันนิษฐานว่าผู้ถูกควบคุมตัวตามคําส่ังดังกล่าวเป็นผู้บริสุทธิ์จากความผิดทางอาญาใด ๆ และ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม  

 กําหนดให้นําตัวผู้ที่ถูกจับตามหมายฉุกเฉินมาปรากฏตัวต่อศาลโดยไม่ชักช้า (ภายใน 48 ชั่วโมง) และผู้ถูก
ควบคุมตัวทุกคนรวมทั้งผู้แทนมีสิทธิท่ีจะขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัว  

                                                           
74 หน่วยงานในประเทศไทยท่ีท าหน้าท่ีดังกล่าวได้แก่ กรมสอบสวนคดพีิเศษ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงมากมายเพื่อประกันให้เป็นหน่วยงาน
สอบสวนท่ีไม่ล าเอียงและเป็นผล อย่างเช่น มีการแสดงข้อกังวลเก่ียวกับการใช้งานต ารวจในท้องท่ี ความล่าช้าในการสอบสวน และการขาดความไม่ล าเอียง 
นอกจากน้ัน การศึกษาของมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพชี้ให้เห็นว่า ท่ีผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ปฏิเสธไม่รับส่วนใหญ่ของคดีการสูญหายของบุคคลซ่ึง
ญาติได้ร้องเรียน และในคดีทีก่รมสอบสวนคดีพิเศษรับท า ก็มีความล่าช้าอย่างมาก(มเีพียงสองคดขีองผู้ถูกบังคับสูญหายในประเทศไทยท่ีกรมสอบสวนคดี
พิเศษรับเป็นคดีพิเศษ คือ คดีนายสมชาย นีละไพจติร และคดีนายกมล เหล่าโสภาพันธ์) 
75 รายละเอียดของแนวปฏิบัติดีสุดของสากลในการคุ้มครองพยานให้ปลอดพ้นจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาจดูไดจ้าก International Commission of 
Jurists, ‚Witness Protection in Nepal: Recommendations from International Best Practices‛, สิงหาคม 2554 โปรดดูโดยเฉพาะ Annex II: Best 
Practice for the Development of a Witness Protection Framework, น. 40-88 
76 เป็นข้อเสนอแนะท่ีเกิดจากการวิเคราะห์อย่างลึกซ้ึงต่อกฎหมายความมั่นคงของไทยโดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล โปรดดู More Power, Less 
Accountability, สิงหาคม 2548; Thailand’s Internal Security Act: Risking the Rule of Law, กุมภาพันธ์ 2553 



 ผู้ถูกควบคุมตัวควรอยู่ในสถานท่ีควบคุมตัวซึ่งเป็นที่ยอมรับ เปิดเผยต่อสาธารณะ มีขั้นตอนปฏิบัติตามปกติ และ
มีมาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัว และ  

 ผู้ถูกควบคุมตัวย่อมได้รับการประกันซึ่งสิทธิการเข้าถึงทนายความที่ตนเลือกโดยไม่ชักช้า สามารถแจ้งให้
ครอบครัวทราบถึงการจับกุม และได้รับการรักษาด้านการแพทย์ และมีครอบครัวมาเยี่ยมได้  

 
 ควรมีการแก้ไขมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อประกันว่า (ก) 
เฉพาะผู้ที่เชื่อว่าได้กระทําความผิดเท่านั้นจึงอยู่ในฐานะของ ‚ผู้ต้องหา‛ (ข) ไม่บังคับให้บุคคลใดเข้ารับการอบรมใน
โครงการต่างๆบนพื้นฐานท่ีบุคคลนั้นได้กระทําการใดโดยสันติ และ (ค) หน่วยงานตุลาการควรมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยทุก
ขั้นตอนของการเข้ารับการอบรม77  
 
วลี “โดยสุจริต”   
 ควรยกเลิกวลี “โดยสุจริต” ในมาตรา 17 พรก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งให้ความคุ้มกันกับเจ้าหน้าที่ทําให้ไม่ต้องรับผิดทาง
อาญา แพ่งหรือวินัย  
 
5.2 ทะเบียนการควบคุมตัวบุคคล 
 ประกันว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายระดับประเทศซึ่งกําหนดให้มีทะเบียนการควบคุมตัวบุคคล กําหนดให้
ควบคุมตัวบุคคลในสถานท่ีควบคุมตัวตามปกติ และมีการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ถูกควบคุมตัวที่เข้าถึงได้ เที่ยงตรง ครบถ้วน 
และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย รวมทั้งอย่างน้อยให้มีข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ(ข้อ 17(3)) ประกันว่าครอบครัว ทนายความ และหน่วยงานพล
เรือนอย่างเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับแจ้งถึงการควบคุมตัวดังกล่าว   
 จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ 
 
5.3 ขั นตอนการสอบสวนและการฟ้องคดี 
 
ต ารวจ 
 ตํารวจควรรับแจ้งความทันที และเริ่มการสืบสวนสอบสวนหลังได้รับแจ้งความ ในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้ว่าผู้สูญ
หายเป็นเหยื่อของอาชญากรรม   
 ตํารวจควรปฏิบัติต่อผู้มาแจ้งความทุกคนด้วยความเคารพและอย่างมีศักดิ์ศรี ตํารวจควรจัดให้มีล่ามแปล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอื่นเป็นภาษาแรกนอกเหนือจากภาษาไทย  
 ตํารวจควรส่งต่อคดีให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเร็ว กรณีท่ีมีข้อสงสัยว่าเจ้าพนักงานของรัฐมีส่วนร่วมในการ
ก่อเหตุ  
 ตํารวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษควรเชิญอย่างเป็นทางการให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในการสอบสวน 
กรณีผู้ต้องสงสัยเป็นเจ้าหน้าที่ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นอิสระ  
                                                           
77 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อกังวลเก่ียวกับมาตรา 21 ของพรบ.ความมั่นคงฯ โปรดดู Thailand’s Internal Security Act: Risking the Rule of Law, 
กุมภาพันธ ์2553, น. 44-57 



 ตํารวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษควรดูแลให้มีการคุ้มครองพยาน และควรจัดให้พยานที่ตกอยู่ใต้ความเส่ียงทุก
คนได้รับการคุ้มครองจากโครงการคุ้มครองพยาน ในระยะยาว ควรมีการจัดตั้งโครงการคุ้มครองพยานที่เป็นผลและเป็น
อิสระในประเทศไทย 
 บังคับใช้กฎหมายที่เอาผิดทางอาญากับการทําลายหลักฐาน 

 
นิติวิทยาศาสตร์ 
 ควรมีการก่อตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่เป็นอิสระในประเทศไทย โดยให้มีความเชี่ยวชาญและ
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้อย่างแม่นยําและภายในเวลาอัน
เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีที่เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐ 
 จนกว่าจะมีการก่อตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่เป็นอิสระในประเทศไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และตํารวจควรเชิญให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในการสอบสวน กรณีที่ผู้ต้องสงสัยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  
 ควรมีการพัฒนาทักษะด้านนิติมนุษยวิทยา (Forensic Anthropology) ในประเทศไทย เพื่อให้มีความรู้ความ
ชํานาญมากเพียงพอในการจําแนกและวิเคราะห์ซากกระดูกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการฟ้องคดีในทางอาญา   
 กรณีที่สงสัยว่าบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายเสียชีวิตแล้ว ควรมีการจําแนกและบันทึกข้อมูลสถานท่ีซึ่งเชือ่วา่เปน็ที่
ฝังศพ ควรนํากลไกทางเทคนิคที่จําเป็นเพื่อขุดศพมาวิเคราะห์อย่างเป็นมืออาชีพ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการ
สืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการ  
 
พนักงานอัยการ 
 พนักงานอัยการควรมีบทบาทมากขึ้นในการไต่สวนในแง่ของคดีการบังคับบุคคลให้สูญหาย เพื่อให้สอดคล้องกับ
อํานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ตามมาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 255078  
 
5.4 สิทธิของผู้เสียหาย 
 ประกันว่าญาติทุกคนเข้าถึงความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
 ยอมรับสิทธิของญาติที่จะร้องสอดเพื่อเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา 
 กรณีที่ต้องมีการขุดศพและจําแนกซากศพหรือชิ้นส่วนศพ ให้ประกันให้มีการเคารพต่อสิทธิของญาติของผู้ถูก
บังคับให้สูญหาย โดยมีการแจ้งข้อมูลให้ทราบอย่างเต็มที่ตลอดเวลา และให้เคารพต่อศักดิ์ศรีของพวกเขาโดยเฉพาะใน
ระหว่างการขุดศพ ประกันว่ามีการส่งมอบซากศพหรือชิ้นส่วนศพที่จําแนกแล้วให้กับญาติอย่างถูกต้องและด้วยความ
เคารพ และหากจําเป็นให้ช่วยเหลือครอบครัวให้สามารถจัดพิธีกรรมต่อซากศพหรือชิ้นส่วนศพนั้นอย่างเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมประเพณ ี 
 ประกันว่าญาติได้รับความช่วยเหลือและความคุ้มครองที่จําเป็น เพื่อให้มีสวัสดิภาพและปลอดภัย  
 ยอมรับสิทธิที่จะได้ทราบความจริง และแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อพิจารณาแบบแผนการสูญหายของ
บุคคลและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเช่น  

 การสูญหายของบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  

                                                           
78 มาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ‚บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย … ในกรณีท่ีมีการกระท าซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรค
หน่ึง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้ส่ังระงับหรือเพิกถอนการกระท าเช่นว่าน้ัน รวมท้ังจะ
ก าหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นดว้ยก็ได้‛ 



 การละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเกิดขึ้นท่ีเชียงใหม่ในปี 2546 

 การสูญหายและการสังหารนักกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 
 กรณีที่เคยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนมาแล้วในอดีต อย่างเช่นกรณี  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
ประสานติดตามผู้สูญหายและเยียวยาผู้ได้รับกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะกรณี 
ใหป้ระกันว่ามีทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อช่วยให้คณะกรรมการเหล่านี้สามารถทํางานอย่างเป็นผล และให้นําข้อค้นพบ
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไต่สวนมาเปิดเผยต่อสาธารณะ และให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)ควรมีบทบาทมากขึ้นในการสอบสวนกรณีการบังคับบุคคลให้สูญ
หายทั่วประเทศไทย โดยกสม.ควรจัดตั้งสํานักงานภาคสนามอย่างถาวรในแต่ละภูมิภาคของประเทศ และให้มีการตั้ง
สํานักงานย่อยในพื้นที่ซึ่งมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่อนข้าง อย่างเช่น กรณีจังหวัด ตาก เชียงใหม่ และสามจังหวัด
ชายแดนใต้ที่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กสม.ควรมีบทบาทมากขึ้นในการกดดันรัฐบาลให้สอบสวนและฟ้องคดีเมื่อเกิด
กรณกีารบังคับบุคคลให้สูญหาย 
 จัดตั้งคณะกรรมการชดเชยระดับชาติสําหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีอํานาจหน้าที่ในการเยียวยาทั้งด้าน
วัตถุและจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ และให้มีการจ่ายค่าชดเชยต่อผู้เสียหายโดยทันที อย่างเป็นธรรมและอย่างเพียงพอ 
คณะกรรมการควรมีอํานาจในการจัดสร้างอนุสรณ์สถานกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และควรมีอํานาจให้
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เพื่อให้แสดงท่าทียอมรับอย่างเปิดเผยต่อผลกระทบที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 จนกว่าจะมีคณะกรรมการชดเชยระดับชาติ ญาติของผู้ถูกบังคับให้สูญหายทั่วประเทศไทย ควรได้รับค่าชดเชย
อย่างเท่าเทียม ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาและการจ้างงาน การดูแลทางการแพทย์และจิตใจ โครงการชดเชยเหล่านี้
ควรพัฒนาขึ้นด้วยความตระหนักถึงความยากลําบากที่ผู้หญิงต้องเผชิญเมื่อสามีถูกบังคับให้สูญหาย   
 
5.5 กรณีและแบบแผนเฉพาะ  
 สําหรับการบังคับบุคคลให้สูญหายในทุกกรณี ควรจะมี (i) การสอบสวนและการฟ้องคดีต่อผู้ต้องหาโดยทันที 
อย่างครอบคลุมและเป็นอิสระ (ii) การแสวงหาความจริง และ (iii) การชดเชยให้กับผู้เสียหาย ข้อเสนอแนะด้านล่างไม่ได้
เป็นการทําให้พันธกิจของรัฐบาลไทยที่จะต้องดูแลให้เกิดความเป็นธรรม ความจริง และการชดเชยกรณกีารบังคับบุคคลให้
สูญหายน้อยลงไป  
 
การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทย 
 รัฐบาลควรทบทวนนโยบายการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทย ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

 ควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติการควบคุมตัวบุคคลโดยอ้างกฎอัยการศึก พรก.ฉุกเฉินฯ พรบ.ความมั่นคงฯ และ
ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

 ควรเลิกใช้การขึ้นบัญชีดําในการสอบสวนบางคดี 

 ควรยกเลิกมาตรการ ‚เชิญตัว‛ ผู้ต้องสงสัยซึ่งไม่มีข้อบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิทางศาล 

 ควรกําหนดให้มีการขอหมายจับจากศาลให้เป็นขั้นตอนปฏิบัติปกติ 

 ควรมีการทบทวนและจํากัดการฝึกให้พลเรือนเป็นทหาร เพื่อทําหน้าที่อาสาสมัครพลเรือนป้องกันตนเอง  



 
ควรให้ความสําคัญเร่งด่วนต่อการจ่ายค่าชดเชยในกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อแสดงพันธกิจในการเคารพสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดของกองกําลังฝ่ายความมั่นคงในภาคใต้
ของไทย และเป็นขั้นตอนต่อไปเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับชุมชนมุสลิม ควรมีการกําหนดกลไกอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยให้ผู้
ได้รับผลกระทบนอกเหนือจากกรณใีนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับค่าชดเชยอย่างเหมาะสม  
 สําหรับกรณีท่ีกล่าวถึงในรายงานซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านการก่อความสงบไม่ในภาคใต้
ของไทย และกรณีที่มีหลักฐานโยงถึงผู้กระทําผิด ควรมีการสอบสวนและการฟ้องร้องดําเนินคดีอย่างเหมาะสม  
 ควรมีการร้ือฟื้นการสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีของนายบูดือมัน วอน ิและควรใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
จําแนกว่าศพที่เจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นของนายบูดือมัน วอนิเป็นศพของเขาจริง หากจําเป็นต้องมีการขุดศพ หน่วยงานที่
ปฏิบัติงานควรมีผู้ชํานาญการท่ีเป็นอิสระและมีความสามารถมากเพียงพอ และอาจขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
หากจําเป็น โดยควรมีการเคารพต่อสิทธิของครอบครัวนายบูดือมัน วอนอิย่างเต็มที่ตลอดทั้งกระบวนการ  
 
สงครามปราบปรามยาเสพติดและที่เกี่ยวกับยาเสพติด 
 รัฐบาลควรรื้อฟื้นการสอบสวนการสังหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงสงคราม
ปราบปรามยาเสพติดปี 2546 และควรฟ้องร้องดําเนินคดีต่อผู้ที่ทําการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย และในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ ให้มีการสอบสวนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดในระหว่าง
สงครามปราบปรามยาเสพติด ต้องได้รับการฟ้องคดีด้วย  
 ควรมีการสอบสวนความผิดทางอาญาที่ เกิดขึ้นในและรอบจังหวัดเชียงใหม่ และควรฟ้องร้องดําเนินคดีต่อ
ผู้กระทําผิด รวมถึงเจ้าหน้าที่บางคนซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องต่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2546  
 ควรมีการขุดศพนายจะหวะ จะโล ขึ้นมาใหม่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนทางอาญาอย่างเป็นทางการต่อ
การฆาตกรรมของเขา โดยผู้ทําการขุดศพต้องเป็นผู้ชํานาญการที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม และอาจขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศหากจําเป็น และควรมีการเคารพต่อสิทธิของครอบครัวนายจะหวะ จะหลัวอย่างเต็มที่ตลอดทั้ง
กระบวนการ และให้นําซากศพคืนให้กับครอบครัวโดยเร็วสุด  
 รัฐบาลไทยควรหลีกเล่ียงการกําหนดนโยบายที่เน้นย้ํากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์  
 
ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ความม่ันคง  
 รัฐบาลควรหาทางสกัดกั้นพฤติการณ์ที่ผิดกฎหมายของเจ้าพนักงานของรัฐ โดยเฉพาะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ
การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การรีดไถ และการขายหวยเถื่อน โดยควรหาทางสกัดกั้นพฤติการณ์ดังกล่าวผ่าน  

 การส่ังพักราชการชั่วคราวสําหรับตํารวจ ทหาร และเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องสงสัยว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าวใน
ระหว่างการสอบสวน  

 ให้ฟ้องคดีต่อผู้ต้องสงสัยว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าว และให้กําหนดบทลงโทษที่เหมาะสมกับความรุนแรงของ
ความผิด และ  

 กรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีความผิด ให้ถอดถอนหรือให้ไล่ออกบุคคลจากตําแหน่งนั้น  



 ประกันว่ามีการฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าพนักงานท่ีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต นอกเหนือจากการสอบสวน
ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ประกันว่าหากมีหลักฐานที่สนับสนุน
ความผิดทางอาญา การสอบสวนทางอาญาไม่ควรยุติลงในระหว่างรอการสอบสวนของปปช.  
 ในกรณีซึ่งมีการบันทึกข้อมูลในรายงานฉบับนี้ และเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูญหายกับเจ้าหน้าที่ 
หากมีหลักฐานท่ีโยงถึงผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระทําผิด ให้ดําเนินการสอบสวนและฟ้องร้องดําเนินคดี  
 
นักกิจกรรม 
 รัฐบาลไทยควรเน้นย้ําพันธกิจในการคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุม 
รัฐบาลยังควรเน้นย้ําพันธกิจในการคุ้มครองสิทธิของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่รวมทั้งในฝ่าย
ความมั่นคง เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน  
 ในทุกกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลในรายงานอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสันติของผู้เสียหายและในกรณี
ที่มีพยานหลักฐานมากเพียงพอ ทางการจะต้องดําเนินการสอบสวนและการฟ้องร้องดําเนินคดี  
 ควรมีการร้ือฟื้นการสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีของนายสงกรานต์ นามพรม คณะผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ

และมีคุณสมบัติเหมาะสมควรทําหน้าที่รื้อฟื้นการวิเคราะห์ซากศพซึ่งทางครอบครัวสงสัยว่าเป็นของนายสงกรานต์ และ

หากจําเป็นให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ชํานาญการระหว่างประเทศ  



เทศไทยมีประวัติศาสตร๑การใช๎ความรนุแรงโดยรัฐและการปกครองแบบเผดจ็การเบ็ดเสร็จเป็นเวลานับทศวรรษ การบังคับบคุคลให๎สูญหายเกิด 
ในบริบทเหลาํนี ้ และเป็นประเด็นที่ไมอําจพิจารณาแยกจากบริบทการเมืองที่เต็มไปด๎วยความรุนแรง นับแตํทศวรรษ 2490 เป็นอยํางน๎อย ทั้งนี้การ

บังคับบุคคลภาคผนวกที่หนึ่ง: กรณีของผู้ถูกบังคับให้สูญหายจัดท าโดยมูลนิธิยุตธิรรมเพื่อสันตภิาพ  
 
ภาคตะวนัตก 

กรณีที ่1 
 
ชื่อ นาย ก และนาย ข (ไมํได๎รับอนุญาตใหเ๎ปิดเผยชื่อ) 
วันที่เกิดเหตุ : 25 เมษายน 2544 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ: ไมํระบุ ขอสงวนสถานท่ีเกิดเหตุ 
วันที่บนัทกึ : 4 สิงหาคม 2554 
ที่อยู่ของเหยื่อ : ภาคตะวันตกของประเทศไทย 
อาย ุ: 27 ปี และชายไมํทราบอายุ ตามลาํดับ 
ชาติพนัธ์ : ไมํได๎รับอนุญาตให๎เปิดเผย ขอสงวนการเปิดเผยข๎อมลู 
สรุปการให้ถ้อยค า : นาย ก ประกอบอาชีพทาํไรํ และอาศยัอยูใํนจังหวัดทางภาคตะวันตก เมื่อวันท่ี 22เมษายน 2544 เวลา 
ชํวงเชา๎ นาย ก ได๎แจ๎งกับภรรยาวาํจะเดินทางไปย๎ายทะเบียนรถจักรยานยนต๑จากทะเบียนจังหวดัเดิมเพื่อจดเป็นทะเบียนของ
จังหวดัตาก ตามที่อยูํปัจจุบันของตน โดยนาย ก ได๎ชวนพ่ีชาย (นาย ข)ไปดว๎ย เพื่อไปเป็นเพือ่นเนื่องจากต๎องใช๎ระยะเวลา
เดินทางถงึ 6 ชั่วโมง  

2 วันหลังจากที่ทัง้สอง เดินทางจาก จังหวัดตากไปยังจงัหวดัอํางทอง ในวันที่ 25 เมษายน 2544 นาย ก ได๎โทรศัพท๑
มาครัง้หน่ึงเพื่อขอความชํวยเหลอื  โดยบอกวําพีช่ายถูกจับไปโดยชายกลุํมหน่ึงที่อยูํบริเวณสะพานหลังจากนั้นโทรศัพท๑ก็มี
เสียงแทรกเข๎ามาเป็นภาษาท๎องถิน่จากนั้นสันญาณก็ถกูขาดหายไปไป ญาติที่รับโทรศัพท๑พยายามโทรกลับไปหาหลายครั้งแตํ
ไมํสามารถติดตํอได ๎ ทั้งที่วันกํอนหน๎านี้ นาย ก ก็ได๎โทรศัพท๑มาเลําวาํทุกอยาํงเรียบร๎อยด ี อกีทั้งยงับอกวาํกํอนกลับจะซื้อ
ของขวัญวันแตงํงานใหก๎ับพี่สาวอีกด๎วย 

ข๎อมูลจากภรรยานาย ก  นาย ก ไมํเคยมีความเกีย่วข๎องกับเจ๎าหน๎าที่ ไมํมีศตัรูหรือมีความขดัแย๎งกับใครมากํอน 
ภรรยาทราบแตเํรื่องธุรกจิที่สามีของเธอพูดกับพี่ชายเทาํนั้น โดยสามีเคยไปบ๎านของลูกคา๎ และได๎เห็นรูปของเจา๎ของบา๎นในชุด
เครื่องแบบเจา๎หน๎าที่รัฐ ซึง่ภรรยาของนาย ก  เองรู๎มากํอนที่จะยา๎ยมาอยูใํนภาคตะวันตกของประเทศไทยวาํ  นาย ก เคยเรียน
ที่ภาคกลาง ซึ่งตอนนั้นเขาได๎อาศัยอยูํทีว่ัด แตํภรรยาก็ไมํเคยถามเรื่องนี้กับสามีเหมือนกับที่เธอกไ็มํเคยเข๎าไปยุงํเกีย่วกับธุรกิจ
ของสามี หลังจากนั้นภรรยาของนาย ก ก็ไมํได๎เจอหนา๎สามี  อีกทั้งยังมีภาระใหต๎๎องดูแลบุตรสาววัย1 เดือน (อายุขณะเกดิเหต)ุ 
ขณะที่มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพสัมภาษณ๑ภรรยาของเหยื่อ บุตรสาวมีอายุ 10 ขวบ  

 หลังจากที่รายงานเรื่องการหายตวัไปของคนทัง้สอง  สมาชิกในครอบครัวอีกกวํา 20 คน ได๎ออกตามหาที่ภาคกลาง
โดยพํอและพี่ชายของนาย ก รวํมด๎วย ในสํวนของภรรยานาย ก ไมํได๎ชํวยติดตามเนื่องจากขณะนัน้ภรรยานาย ก เพิ่งคลอดลูก
มาได๎ไมํนาน  ทางครอบครัวได๎ไปสอบถามยงัสถานตีํารวจตาํงๆโดยเฉพาะที่บริเวณนาย ก เคยอาศัยอยูํซึ่งใกล๎กับวัดแหงํหน่ึง  
แตํก็ไมํพบเบาะแสใดๆ เกีย่วกับผ๎ูสูญหายตัวและจักรยานยนต๑ของเขา 



การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : 2 วันหลังจากที่ทางครอบครวัได๎รับโทรศัพท๑จากนาย ก เพื่อขอความชวํยเหลือ ครอบครัว
ได๎นําความไปแจง๎ยงัสถานตีํารวจในอําเภอที่พวกเขาอาศยัอยูํ โดยเจ๎าหน๎าทีต่ํารวจได๎ลงบันทึกเรื่องคนหาย 2 คน รวมทัง้
ทรัพย๑สินท่ีหายไปพร๎อมพวกเขาก็คือรถจกัรยานยนต๑ ตํอมาเมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2544 ทางครอบครัวเองได๎ไปแจ๎งความคน
หายที่อําเภอในภาคกลางที่คนท้ังสองได๎เดินทางไปและหายสาบสูญนับแตํนั้น ปัจจุบันไมํมคีวามคืบหน๎าทางคดี หรือข๎อมูล
อื่นๆจากเจา๎หน๎าทีต่ํารวจ 

 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ศาลไดม๎ีคําพิพากษาวํานาย ก เป็นบุคคลสาบสูญตามกฎหมาย1 

 12 เมษายน 2554 ศาลได๎มคีําพิพากษาให๎ภรรยาของนาย ก เป็นตัวแทนของนาย ก ในการจดัการทรัพย๑สินตาํงๆ 
แทนนาย ก อยํางถกูต๎องตามกฎหมาย (เนื่องจากทั้งสองไมํได๎จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เพียงแตํประกอบพิธีตาม
ประเพณีเทํานั้น) ทําให๎ภรรยาไมสํามารถเข๎าจัดการทรัพย๑สินท่ีอยูใํนธนาคารได ๎

 

กรณีที2่ 

ชื่อ : ไมํได๎รับอนุญาตใหเ๎ปิดเผยชื่อ 
วันเกิดเหตุ : พ.ศ. 2549 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ส านักงานคุ้มครองแรงงาน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
วันที่บนัทกึ : 4 สิงหาคม 2554 
ที่อยู่ของเหยื่อ : จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย 
อายุของเหยื่อ :  ไมํทราบ 
ชาติพนัธ์ : ขอสงวนการเปิดเผยข๎อมูล 
สรุปการให้ถ้อยค า : องค๑กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ีซึง่ทําหน๎าที่เป็นตวัแทนใหก๎ับกลุํมแรงงานตํางด๎าวที่ทํางานในโรงงาน
เซรามิค ซึ่งเป็นโรงงานท่ีมเีจา๎ของเป็นเจ๎าหน๎าที่ในกองทัพ ได๎ชวํยเหลือคนงานจากสภาพการทํางานและสภาพความเป็นอยูํที่
เลวร๎าย บรรดาคนงานจึงได๎รวมตัวกันเพื่อหาตวัแทนในการเข๎าเจรจากับนายจา๎ง   ในวันเกดิเหตุทั้งนายจา๎งและคนงานตําง
ด๎าวไดเ๎ดินทางไปยงัสํานักงานคุม๎ครองแรงงานเพื่อรํวมประชุมกนั  โดยแรงงานท่ีเป็นตัวแทนนัน้ได๎เข๎ารํวมประชมุและตํอรอง
กับนายจ๎างด๎วย ในขณะน้ันเองเจ๎าหน๎าที่ตาํรวจในเครื่องแบบไดเ๎ข๎ามาจับกุมตวัแทนคนงาน และนับจากนั้นก็ไมมํีใครทราบ
ขําวเรื่องคนเหลํานั้นอีกเลย องค๑กรพัฒนาเอกชนในท๎องทีเ่ชื่อวําเหยื่อเหลํานั้นถกูบังคับให๎หายตัวไป นับจากนั้นแรงงานคนอื่นๆ 
ก็ถูกคกุคามจากเจา๎หน๎าที่ซึง่มคีวามเกีย่วข๎องกับเจ๎าของโรงงานอยูํเสมอ แมว๎ําพวกเขาจะอยูํที่บ๎านก็ตาม 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : แรงงานคนอื่นๆ ได๎เดินทางได๎เดินทางไปยังสถานีตาํรวจ ซึ่งเป็นศูนย๑กลางในการควบคุม
ตัวผ๎ูกระทําผดิ เพื่อตามหาเพื่อนคนงานท่ีถูกจับกุม แตํเจา๎หน๎าทีแ่จ๎งวําได๎ปลํอยตัวคนเหลํานั้นออกมาแล๎ว เพราะพวกเขาถูก
ควบคมุตัวตัวเพื่อใหต๎ํารวจซกัถามเทํานั้น 

                                                           
1  มาตรา 61 ตามประมวลกฎหมายอาญา  



 

กรณีที่ 3 

ชื่อ : นางติ่น โฉํ เอ, นาย ตูํอํอง และนางหนํอ คะ ไล๎ (สามีและภรรยา) นายดี โด, นางมือ แซ แซ และนายจํอ อู(ํสามีและ
ภรรยา) ,นางมะจงํเอ ,นายตาเกอะ และนางเอโฉํ 

วันที่เกิดเหตุ : 23 มกราคม 2553 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : อ.พบพระ จ.ตาก 
วันที่บนัทกึ : 2 สิงหาคม 2554 
ที่อยู่ของเหยื่อ: เมืองพะอัน รัฐกะเหร่ียง พมํา 
อาย:ุ สํวนใหญํมีอยูใํนระหวาํง 28 ปี2 และบางคนไมํทราบอาย ุ
ชาติพนัธ์ : กะเหร่ียง (ผ๎ูอพยพมาจากประเทศพมํา) 
สรุปการให้ถ้อยค า3 : นายจํอซา(ผ๎ูรอดชีวติจากเหตุการณ๑) กลําววาํ เมื่อวันท่ี19 มกราคม 2553 เขาได๎ออกจากบา๎นใน
ประเทศพมาํ มายงัประเทศไทยผํานทางเส๎นทาง เมยีวดี- แมํสอด  เขาอธิบายวาํกํอนทีจ่ะข๎ามแดนมานั้นมีนายหนา๎ในหมูํบา๎น
แจ๎งวํากาํลังมาหาแรงงานเพื่อเขา๎ไปทํางานในประเทศไทย เขากลําววาํหัวหน๎าคณะชื่อวาํตะนเิผลอและอีกคนหนึ่งชื่อจํอปิ้, จํอ
ซาและจอปกิับเพื่อนอีก 12 คน (ทั้งชายหญงิสมัครมาตามข๎อเสนอของชายทั้งสอง ทุกคนเดินทางมาพร๎อมกันโดยรถโดยสาร
เส๎นทางเกาะกะเรด็ เมยีวดี4 ใชเ๎วลาเดินทาง 1 วันถึงเมียวดเีมื่อวันที่20 มกราคม 2553 โดยทกคนพกัที่เมียวดี 2 วัน 

วันท่ี 22 มกราคม 2553 เวลาประมาณ 5 โมงเย็น จํอปิ้และตะนิเผลอนําตัวจํอซาและคนงานคนอื่นๆไปยังบ๎านชํอง
แคบ(อ.พบพระ จ.ตาก)โดยเดินทางมาตามแมํน้ําเมยใชเ๎วลาประมาณ 1 ชั่วโมง  และเมื่อมาถึงพวกเขาได๎หยดุพักแรมอยูํที่บ๎าน
ชํองแคบ 2 คืน  

 วันท่ี 24 มกราคม 2553 เวลาประมาณสองทุํม ตะนิเผลอ ได๎นํา จํอซาและคนงานคนอื่นๆลงเรือเพื่อขา๎มมายัง
ประเทศไทย  ซึ่งมีจดุหมายอยูํทีบ่๎านป่าคา๎เกําอ.พบพระ จ.ตาก ระยะทาง 48 กิโลเมตร ตํอจากนั้นพวกเขาต๎องเดินเท๎าตํอไปยัง
ดํานตรวจชายแดน (จํอซาไมํทราบชื่อของดํานตรวจชายแดนนัน้) โดยมจีุดหมายที่จงัหวดักาํแพงเพชร หลังจากเดินเท๎า
ประมาณ 30 นาที  ทั้งหมดก็ได๎ยนิเสียงปืนดงัเขา๎มาในกลุํมพวกเขา  จํอซาและเพื่อนแรงงานคนอืน่ ๆ ตํางวิ่งหนีเพราะไมํทราบ
วําใครยงิพวกเขา จํอซา อะปิโล ตะนิเผลอ และชายอีกคน (ผ๎ูพิการทางการได๎ยินซึ่งไมํทราบชื่อ)ตาํงพากันหลบหนี  จํอซาไดเ๎รํง
เพื่อนอีกสองคนให๎กลับไปดูวาํมใีครได๎รับบาดเจ็บ และพยายามตรวจสอบวาํเกดิอะไรขึ้น   แตํตะนเิผลอ กลัววําจะไมํปลอดภัย
หากทําเชํนนั้น พวกเขาจงึได๎เดินทางตํอไปอีก 3 วัน   ระหวํางทางพวกเขามาถงึหมูํบ๎านชาวเขาที่ซึ่งเขาสามารถซื้ออาหารได ๎
พวกเขาเดินเทา๎มาตลอดจนถึงกาํแพงเพชร ซึง่มีรถรอรับพวกเขาอยูํ  จํอซา และอะปิโลถูกพาไปยงั จ. สระบุรี ในขณะท่ีชายซึ่ง
พิการทางการได๎ยินถูกสงํตวัไปยังโรงสีท่ี จ.กําแพงเพชร สํวนตะนิเผลอนั้น จํอซาไมํแนํใจวาํถูกสํงไปยังที่ใด    

                                                           
2 นางต่ิน โฉํ เอ, นายดี โด,นางมือ แซ แซและนายจํอ อูํ 
3 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพได๎รับอนุญาตให๎อ๎างอิงข๎องมูลจากคลินิกแรงงาน 
4 ถนนเกาะเกร็ด-เมียวดี ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตรทางตะวันตกของรัฐกะเหรี่ยง 



คลินิกให๎คาํปรึกษาทางกฎหมายแกํแรงงาน ซึง่เป็นองค๑กรพัฒนาเอกชนรายหนึ่ง ซึ่งตัง้อยูใํน อ.แมํสอด  ได๎ให๎ข๎อมูล
สํวนหนึ่งวาํ ‚เจา๎หน๎าที่ตาํรวจไดร๎ับรายงานจากชาวบา๎นวาํพบศพ 2 ศพที่บ๎านมํอนหินเหล็กไฟ ในอ.แมํสอด”  และอีก 2 ศพพบ
หํางออกไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรท่ีบ๎านป่าคา๎ (ใกล๎กับนํ้าตกพาเจริญ อ.พบพระ) อีกศพพบหํางออกไปอีก 51 กิโลเมตร และ
อีก 2 ศพหํางออกไปอีก 57 กิโลเมตร ทั้ง 7 ศพถูกพบในบริเวณใกล๎เคียงอําเภอแมํสอด และในวนัท่ี 1 กุมภาพันธ๑ 2553 มีขําว
วํามกีารพบศพอกี แตํไมํมขี๎อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี และไมํมใีครออกมาใหข๎๎อมูลมากเพยีงพอท่ีจะนําไปสํูการเก็บกู๎ศพ 

เจ๎าหน๎าที่ตาํรวจได๎ทาํการค๎นหาจํอซาและนําตวัเขามาสอบปากคาํ ซึง่ปัจจุบันเขาอยูํในความดูแลของเจา๎หน๎าที่
อําเภอแมํสอด   

คลินิกกฎหมาย ได๎พบนายมิโซ ซึ่งเลําวาํเขามาจากหมูํบา๎นเดยีวกันกับผ๎ูเสียชวีิตทัง้หมด มิโซไปเมียวดีเพื่อทําการคา๎ 
เขากลาํววําครอบครัวของเหยื่อทัง้ 9 ได๎มายังเมียวดดี๎วยเพื่อรอฟังขําวญาติของพวกเขา  

มิโซได๎รับการบอกเลําจากญาติของเหยื่อรายหนึ่งวํา “ กํอนทีน่ายตะนเิผลอจะออกจากจังหวัดกําแพงเพชร เพือ่
กลับไปยังเมยีวดี เขาได๎ตดิตํอกับบรรดาญาติของเหยื่อ และบอกวาํทั้ง 9 คนถูกตํารวจจับและต๎องจาํยเงินคนละ 600 บาท หาก
ต๎องการได๎รับการปลํอยตัว เขาจึงไดเ๎ดินทางกลับมายงัเมียวด ี เพื่อนําเงินไปไถํตัวคนทั้งหมด สํวนคนท่ีเหลือได๎กลับไปยัง
จุดหมายปลายทางแล๎ว‛ 

 
มิโซได๎รับทราบวาํนายตะนิเผลอได๎เดินทางมาถงึเมียวดี เพื่อนําเงนิมาไถํตวัเหยื่อทัง้หมด แตํเมื่อเขาไปถึงเมียวดี เขา

ได๎ยินวํามีแรงงานพมาํที่ขา๎มแดนมายงัไทยถูกยิงตายที่อาํเภอพบพระ จังหวัดตาก แตมํิโซกลาํววําตะนิเผลอไมํเชื่อวําคนที่ถูก
ยิงตายจะเป็นพวกเดียวกับคนที่เขาพาขา๎มแดนมา    

ตะนิเผลอได๎เดินทางไปยงัแมํสอดผํานแมํตาว  และหมูํบ๎านบา๎นไรํและนั่นเป็นครั้งสุดท๎ายทีม่ีผู๎พบเห็นหรือได๎ยินชื่อ
เขา  

วันท่ี  31  มกราคม  2553 หลังจากขาํวการพบศพของชาวพมําได๎แพรํออกไป เจ๎าหน๎าที่ตาํรวจคนหนึ่งได๎ฆําตวัตาย 
ทราบชื่อวาํดาบตํารวจ สมชาย ปิ่นแก๎ว5 ซึ่งเป็นหัวหน๎าหนวํยตรวจบริเวณดํานชายแดนกิโลเมตรที ่ 48  อําเภอพบพระ จ.ตาก 
หลังจากตรวจค๎นบ๎านของเขา เจา๎หน๎าที่ตาํรวจได๎พบปืน จุด 22 และอาวุธซึ่งไมํสามารถระบุชนิดอีกจํานวนหนึ่ง ซึง่มีขนาดลํา
กล๎องเทาํกันกับปลอกกระสุนปืนท่ีพบที่จุดเกดิเหตฆุาตกรรมแรงงานชาวพมาํ ในชํวงแรกของการสืบสวนสอบสวน พนักงาน
สืบสวนตั้งข๎อสงสัยวําเจา๎หน๎าที่ตาํรวจนายนี้มีสวํนเกีย่วข๎องกับการยิงแรงงานชาวพมํา ปจัจุบันการสืบสวนยังคงดําเนินอยูํ โดย
มีความพยายามหาพยานบุคคลและหลักฐานเพิม่เติม  
 

ในท้ังหมด 12 คน พบวําเสียชวีิต 7 คน รอดชีวติ 3 คนสํวนอีก 2 คนยังคงสูญหาย 
 

                                                           
5‚ย๎ายตํารวจต๎ูยามบ๎านรํมเกล๎าสอบเอีย่วฆําหมูํแรงงานพมํา‛ ออนไลน์. เข๎าถึงได๎จาก

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

 

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


การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ :  คลินิกกฎหมายแรงงาน ได๎อํานวยความสะดวกแกํครอบครัวของเหยื่อในฐานะเป็น
ตัวแทนของแรงงานเหลํานี้ระหวาํงการดําเนินการสืบสวนสอบสวน และฟ้องร๎องดําเนินคดเีจา๎หน๎าที่ตํารวจ คดีนี้ดาบตาํรวจ 
สมชาย ปิ่นแกว๎และพวกอีก 5 คนพบวําเป็นผ๎ูกระทาํผิด ซึ่งดาบตาํรวจ สมชาย ปิ่นแกว๎ ได๎ฆําตวัตายสํวนพวกอีก 5 คนหลบหนี
ไปประเทศพมํา สํวนของคดอียูํระหวํางการดําเนินการ 

 

ภาคเหนือ  
 

กรณีที ่4 
ชื่อ : นาย จะอื่อ ปอลู  
วันที่เกิดเหต:ุ 25 ตุลาคม 2545  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ใกล๎ดอยอาํงขาง อ.ฝาง จ. เชียงใหม ํ 
วันที่บนัทกึ : 23 กันยายน 2554  
ที่อยู่ของเหยื่อ : 974 ม.5 ต.มํอนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหมํ   
อาย ุ: 32 ปี 
ชาติพนัธ์ : ลาหู ํ
สรุปการให้ถ้อยค า : วันท่ี 25 ตุลาคม 2545 นายจะอื่อ ปอลู ออกจากบ๎านเพื่อไปหาเพื่อน ขณะนั้นภรรยาของเขาอยูํที่บา๎น 
และได๎ยินเสียงสามีออกไปกับเพือ่นสองคน มีหลายคนเห็นเหตกุารณ๑ซึ่งเกดิขึ้นระหวาํงทางไปดอยอํางขางของพวกเขา พยาน
ผ๎ูเห็นเหตุการณ๑กลําววาํรถที่เกี่ยวข๎องมีตราสัญลักษณ๑คล๎ายกับรถของสํานกังานคณะกรรมป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
(ปปส.)และเชื่อวําเป็นเจ๎าหน๎าที่ซึง่ทํางานกับรัฐบาลเนื่องจากพวกเขาพกอาวุธปืน และพวกเขานําตัวจะอื่อ กับเพื่อนอีกสองคน
ไปพร๎อมกับรถจักรยานยนต๑ของเขา 

ผ๎ูให๎ข๎อมูลกลําววาํเพื่อนสองคนของจะอื่อเคยถูกจับพร๎อมมีแอมเฟตามีนไวใ๎นครอบครอง เพื่อนอีกคนของเขาเคย
ทํางานเป็นสายลับให๎หนํวยงานปราบปรามยาเสพตดิในพ้ืนท่ี มคีวามเป็นไปได๎วาํการหายตัวของจะอื่อกับเพื่อนอกีสองคนเป็น
ปฏิบัติการลับซึ่งอาจเกี่ยวข๎องกับเพื่อนของจะอื่อท่ีทํางานกับหนวํยงานปราบปรามยาเสพติด 
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ :  ครอบครัวของจะอื่อได๎ออกตามหาเขาในคาํยทหารหลายแหํงในอําเภอแมํอายและเชียง
ดาว พร๎อมกับได๎แจง๎ความเอาไวท๎ี่ สภอ. ฝาง ด๎วย  
 

กรณีที ่5 
 
ชื่อ : นายจะฟะ จะแฮ, นายจะตโิป่ ลุงทา , และนายมนตรี จะแกะ (ชื่อเดิมจะที จะแกะ) 
วันเกิดเหตุ  :  ปลายเดือนพฤษภาคม 2546  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ระหวํางทางไปห๎วยมะยม และบ๎านห๎วยบอน ใกล๎กับอาํงเก็บน้ําห๎วยบอน ต. เวียง อ.ฝาง จ. 
เชียงใหม ํ



วันที่บนัทกึ : 27 กรกฎาคม 2554  
ที่อยู่ของเหยื่อ : ม. 13, บ๎านห๎วยมะยม ต.เวยีง อ.ฝาง จ. เชียงใหมํ 
อาย ุ: 14 ปี สํวนคนอื่น ๆ ไมํทราบอายุ  
ชาติพนัธ์ : ลาหู ํ
สรุปการให้ถ้อยค า : เช๎าวันหน่ึงปลายเดือนพฤษภาคม 2546 ระหวํางทางใกล๎อาํงเก็บน้ําหว๎ยบอน นายจะฟะ จะแฮ เด็กหนํุม
อายุประมาณ 14 ปี และนายมนตรีซึ่งเป็นเกษตรกร ถูกควบคุมตัวอยาํงไมถํูกกฎหมายหลังจากที่เขาเป็นพยานในการท่ี
เจ๎าหน๎าที่จูํโจมเขา๎จับกมุกลํุมผู๎คา๎ยาเสพติด จนทําให๎มีผ๎ูเสียชวีิตอยํางน๎อยหนึ่งคนจากปฏิบัติการครั้งนั้น ในวันนั้นตลอดทัง้วนั 
จะฟะ และมนตรีไมํไดก๎ลับมาหาครอบครัวของเขา นอกเหนือจากนั้นทางครอบครัวไมํได๎รับแจง๎เรื่องที่พวกเขาถูกควบคุมตัว 
ในขณะท่ีคนหาปลาซึง่เพิง่เสร็จจากการหาปลาที่บรเิวณอาํงเก็บน้าํและเห็นเหตุการณ๑จากระยะไกลเลําวําเขาเห็นการการ
ควบคมุตัวบคุคลที่สาม ภายหลังมีคนระบุวาํนําเป็นนาย จะติโป่ ลุงทา 

ผ๎ูเห็นเหตุการณ๑ได๎เลําส่ิงที่เขาเหน็ให๎ชาวบ๎านในหมูํบา๎นฟัง และขําวนีก้็แพรํกระจายปากตํอปากจนทําให๎ครอบครวั
ของบรรดาญาติของเหยื่อทราบเหตุการณ๑การยงิ และการท่ีญาติของพวกเขาถูกจับกุมบริเวณป่าใกล๎กับถนนท่ีเชือ่มระหวาํง
บ๎านห๎วยมะยมและบ๎านห๎วยบอนน่ันเอง     

เช๎าวันเกิดเหตุหลังจากทีเ่สร็จงานท่ีไรํของครอบครัวในหมูํบ๎านห๎วยมะยมแล๎ว จะฟะ จะแฮ ได๎ขับขี่รถจักรยานยนต๑ไป
ยังบ๎านของเพื่อนซึ่งอยูํที่หมูํบ๎านห๎วยบอนเพื่อไปดูโทรทัศน๑ท่ีบ๎านของเพื่อนคนดังกลําว  (แมํของจะฟะอธิบายวําขณะนั้นใน
หมูํบ๎านห๎วยมะยมยงัไมํมีไฟฟ้าใช๎ และเป็นเรื่องปกติทีจ่ะฟะจะไมํอยูํบ๎านตลอดชวํงเย็น) แตํสุดท๎ายเขาก็ไมํได๎ไปยงับ๎านหว๎ย
บอน   

เช๎าวันหน่ึงปลายเดือนพฤษภาคม 2546   มนตรี จะแกะ ออกจากบ๎านเวลาประมาณ 8 โมงเชา๎ เพื่อชวนเพื่อนของเขา
ซึ่งอยูํหมูํบ๎านห๎วยบอน เพื่อมารบัประทานอาหารกลางวันท่ีบ๎านของเขา กํอนออกจากบ๎าน มนตรีได๎บอกภรรยาวาํใหเ๎ตรียม
อาหารเอาไว๎ดว๎ย  เมื่อไปถึงบ๎านห๎วยบอนมนตรีพบวําเพื่อนของเขาไมํอยูํบา๎น เขารอเพื่อนอยูํครูหํน่ึง กํอนกลับจงึได๎บอกฝาก
ลูกสาวของเพื่อนให๎บอกพํอวาํเขามาหา ระหวาํงทางนาํจะเกิดเหตุซึ่งขดัขวางการกลับบ๎านห๎วยมะยมของเขา  

จนถึงเวลาประมาณ 9 ถึง 10 โมงเชา๎ ภรรยาของมนตรเีริ่มกงัวลเนื่องจากเขาออกจากบ๎านไปนานกวําทีเ่คย ทาํใหเ๎ธอ
ตัดสินใจไปยงัสถานท่ีทีช่าวบ๎านบอกวํามีคนถกูยงิ เธอออกไปตามหาสามีอยูํประมาณ 1 ชั่วโมงบริเวณถนนทางไป อ.ฝาง จน
ถึงอ.แมํอาย และเธอยงัได๎สอบถามกับเจา๎หน๎าทีต่ํารวจระหวาํงทางไปพร๎อมกันดว๎ยวํามีใครพบเห็นหรือจับกุมนายมนตรีไป
หรือไมํ  แตํตํารวจปฏิเสธ 

ในสํวนครอบครวัของจะฟะคดิวาํจะฟะจะปลอดภัยและใชเ๎วลาดูโทรทัศน๑ท้ังวันและหวงัวาํเขาจะกลับบ๎านในเวลา
เย็น แตํพอตกเย็นครอบครัวของเขากเ็ริ่มวิตกกังวลเพราะเขายังไมํกลับบ๎าน ลูกพี่ลูกน๎องซึง่อายมุากกวาํของจะฟะจงึออกตาม
หาเขารอบๆหมูํบ๎านหว๎ยบอนเผื่อมีใครพบเห็นเขา แตํก็ไมํพบตวัจะฟะ แมํของเขาจึงได๎ไปแจง๎เรื่องนี้ตํอหัวหน๎าชนเผําลาหูํ และ
ผ๎ูใหญํบ๎านเกี่ยวกับเหตกุารณ๑ทีเ่กิดขึ้น 
 

ภรรยาของมนตรีได๎ไปแจ๎งตํอผูใ๎หญํบ๎านวําสามีของเธอหายตัวไปเมื่อเวลาประมาณเทีย่งของวันที่เกิดเหตุ  เธอและ
ชาวบา๎นคนอื่น ๆ ชํวยกันออกตามหาและไปยงัสถานท่ีทีเ่กิดเหตกุารณ๑การยิงกัน พวกเขายังเดินทางไปยังสถานีตาํรวจอ. ฝาง
และ อ.แมํอายด๎วย  วันรํุงขึ้น ภรรยาของมนตรี ได๎ไปยังสถานท่ีเกิดเหตยุิงกันอีกครัง้เพื่อค๎นหาในบริเวณป่าอยํางถว๎นถี่ ครั้งนี้



เธอพบรองเทา๎คูํหนึง่ และไมํไกลกันนั้นเธอกเ็จอหมวกกันน็อกของมนตรีที่ใสํเวลาขับขี่รถจักรยานยนต๑ด๎วย ตํอมาพบวาํรองเทา๎
คูํนั้นถูกระบุวาํเป็นของจะฟะ จะแฮ   
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ครอบครัวของจะฟะ ไมํไดแ๎จ๎งความกับเจ๎าหน๎าที่ตาํรวจเพราะเห็นวาํคงไมํมีประโยชน๑ท่ี
จะแจง๎ความในคดีที่เจา๎หน๎าที่รัฐมีสํวนเกีย่วข๎อง 

ทั้งสองครอบครวัรายงานเรื่องการหายตวัไปของเหยื่อยังสมาคมลาหูํ เมื่อพวกเขาเดินทางมายงัหมูบํ๎าน(สํวนใหญํเป็น
ชาติพันธ๑ลาหูํ)ในปี 2552 เพื่อเกบ็รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพวกเขา 
 
 

กรณีที ่6 

ชื่อ :  นายจะหวะ จะโล  
วันที่เกิดเหตกุารณ์ : เดือนตุลาคม 2546  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  สวนล้ินจี่ระหวํางบา๎นโป่งไฮ และบ๎านห๎วยมะยม ต.ห๎วยมะยม อ. แมํอาย จ.เชียงใหมํ  
วันที่บนัทกึ : 26 และ 28 กรกฎาคม และ 23 กันยายน 2554  
ที่อยู่ของเหยื่อ : 23 ม. 15 บ๎านโป่งไฮ ต.แมํสาว อ.แมํอาย จ. เชยีงใหมํ   
อาย ุ: 56 ปี  
ชาติพนัธ์ : ลาหูํ  
สรุปการให้ถ้อยค า : สมาชิกชนเผําลาหูํ นายจะหวะ จะโล หายตวัไปเมื่อเชา๎ของวันหนึ่งในเดอืนตุลาคม 2546 ขณะที่เขา
กําลังบรรจุลิ้นจีใ่นสวนล้ินจี่ บริเวณบ๎านโป่งไฮ และบ๎านห๎วยมะยม 

คนแรกของครอบครัวที่ได๎รับทราบเกี่ยวกับการหายตัวไปของเหยือ่คือลูกสาวของเขา ในวันน้ันเธอได๎รับโทรศัพท๑จาก
ชาวบา๎นคนหนึง่โทรมาอธิบายวาํเกิดอะไรขึ้น(เธอได๎รับการบอกเลําจากคนที่เห็นเหตุการณ๑โดยตรง) มีการระบชุื่อชายคนหนึง่
วําเป็นผ๎ูตอ๎งรับผิดชอบในเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น โดยเขาและกลุํมทหารพรานในชุดสีดาํ(พยานระบชุื่อหัวหน๎ากลุํม)ซึ่งโดยสารมา
ในรถ 6 ล๎อได๎นําตัวนายจะหวะไปโดยไมํมีเหตุผล ในขณะท่ีเขาอยูํกับคนงานหญิงอกีคนหนึ่ง แตเํธอไมํได๎รับอันตรายแตํอยําง
ใด  

นางนาลอคา จะสอ  ซึ่งอยูใํนสวนล้ินจี่พร๎อมกับจะหวะในวันท่ีเขาหายตัวไปเลาํให๎ฟังวาํ มีทหารประมาณ 30 นายเขา๎
มาในสวนเวลาประมาณ 5 โมงเย็น ทั้งหมดแตํงกายชุดเครื่องแบบสีดําและมีผ๎าพันคอสีแดง ขณะนั้นมีคนทํางานอยูํในสวน
ล้ินจี่ประมาณ6 คน(เจา๎ของสวนคือนายจะเอ จะแฮ) คนงานอีก 4 คนอยูํไกลออกไปจากนางนาลอคา และจะหวะ ทหารท่ีเข๎า
มาเริม่ยิงปืนขึ้นฟ้า และยงิมายงัคนงาน ทาํให๎คนงานตาํงวิ่งหนีกันไปทุกทิศทุกทาง  นางนาลอคาและจะหวะถกูจับกมุตวัได๎
และทหารก็เริ่มทาํร๎ายคนท้ังสอง   ทั้งสองล๎มลงบนพื้นและถูกเตะ จากนั้นพวกทหารก็มดัมือไขว๎หลังคนงานท้ังสองและนําตวั
พวกเขาไปในหมูํบา๎นซึง่เป็นที่จอดรถของพวกทหาร เมื่อพวกเขามาถงึหัวหนา๎หนํวยคนหน่ึงได๎ถามผู๎นําทหารคนหนึง่วาํ  ‚พบ
ส่ิงใดผิดกฎหมายบา๎ง‛ ผ๎ูนําคนน้ันก็ตอบกลับวาํ  ‚เราไมํพบอะไรเลย‛ ผ๎ูบังคับบัญชาของทหารกลุํมนั้นจึงถามตํอวาํ ‚แล๎วจับ
พวกเขามาทําไม‛  ผ๎ูนํากลํุมคนน้ันจึงหันมาถามนางนาลอคา วํานายจะหวะเป็นแฟนของเธอหรือไมํ เธอจึงตอบวํา ‚ไมํใช‛ํ ทาง



ทหารกลํุมนั้นจงึถามนาลอคาวาํนายจะหวะเป็นเจา๎ของสวนล้ินจีน่ั้นหรือไมํ แล๎วมีใครเคยพบนายจะแฮ (เจ๎าของสวน)หรือไม ํ–
เธอตอบวาํไมํทราบ จากนั้นผ๎ูบังคับบัญชาของกองกาํลัง จงึส่ังให๎ปลํอยตัวนางนาลอคา จะสอ และให๎นําตวันายจะหวะขึ้นรถ
ไป เธอกลําววําภาพสุดทา๎ยทีเ่ธอเห็นนายจะหวะคือเขาถูกเหยยีบเข๎าที่คอจนล้ินจกุปากและเลือดจาํนวนมากไหลออกมา 

ลูกสาวของเหยื่อนางสาวนาเดอ กลับมาจากบา๎นท่ีลําพูนทันทีท่ีเธอทราบเรื่องการหายตัวไปของพํอ และเดินทางไป
ยังคาํยทหารแหงํหน่ึงในอ.แมํอาย ในวันตํอมา เพราะภรรยาของผ๎ูใหญํบ๎านบอกวําจะหวะอาจถูกควบคมุตัวอยูํที่นั่น  แตํเมือ่ไป
ถึง ทหารซึง่เฝ้าตรงประตู ได๎แจง๎กับเธอวําพํอของเธอถูกปลํอยตวัไปแล๎ว สองวันตํอมาเธอก็ได๎ไปสอบถามอีกครั้ง และได๎รับ
แจ๎งวําพํอของเธอถูกสํงตํอไปยังเมืองเชียงใหมแํล๎ว 

นายจะปีโป(ที่ร๎ูจักกันในนามนายปะแอ แกซอย) แลถูกควบคุมตวัที่คํายทหารแหํงหน่ึงมาประมาณ 10 วัน กํอนที่นาย
จะหวะ จะโลถูกนําตัวไปควบคุม เขากลําววํามีชาวบา๎นหลายคนจากบา๎นห๎วยมะยมถูกนาํตวัมาทีน่ี่พร๎อมกันกับเขาดว๎ย   และ
จากคําบอกเลําของนายจะปีโป นายจะหวะถกูปิดตาเหมือนกับผ๎ูต๎องขังใหมคํนอื่น ๆ แตํเขาเป็นคนเดียวที่ถกูใสํกุญแจมือด๎วย 
คําอธิบายลักษณะของเส้ือผ๎าที่เขาสวมใสํนั้นก็ตรงกับลักษณะทีค่รอบครัวบอกวําเป็นชุดที่นายจะหวะใสํทําไปงานทุกวัน คือ 
กางเกงขายาวสีดํา และเส้ือยืด นายจะปีโปกลําวเพิ่มเติม ‚คิดวํานายจะหวะคงถูกซ๎อมมากํอนเพราะเห็นวําเขาไมมํีเรียวแรง
เหลือเลย แตํไมํเห็นมีเลือดออก‛  

นายจะปีโปได๎ยินวําทหารกลําวหาวาํนายจะหวะยิงเจา๎หน๎าที่(ทั้งที่ไมํมีการยงิกันและไมมํีใครเสียชวีติ) นายจะหวะ 
จะโลเองกถ็ูกซ๎อมตํอหน๎าเพื่อน ๆ ที่อยูํในห๎องขังเดยีวกัน หลังจากนั้นนายจะหวะกถ็ูกนาํตวัมายังกลางสนามและบรรดาผ๎ูก
ควบคมุตัว 40 คนถูกบังคับใหเ๎ข๎าแถวเพื่อให๎เตะนายจะหวะคนละสองครั้ง จากนั้นเขาถกูสาดดว๎ยน้ําและถูกปลํอยทิง้ไว๎กลาง
สนาม 

สักพักตํอมานายจะปีโปถูกทหารส่ังให๎ไปดูวาํนายจะหวะเป็นอยาํงไรบ๎าง เขาพบวาํรํางกายจะหวะอยูใํนภาวะวิกฤต 
ทหารยังส่ังให๎นายจะปีโปสาดน้าํและเตะนายจะหวะอีก ครึ่งชั่วโมงตํอมานายจะหวะจงึเสียชีวติลง จากคําบอกเลําของนายจะ
ปีโปศพของนายจะหวะถูกนาํไปฝังเอาไว๎ที่อุทยานแหํงชาติดอยลานที่อ. แมํอาย โดยนายปี่โปและนักโทษคนอื่นๆถูกบงัคับให๎
ชํวยกําจัดศพในคืนน้ัน มเีจา๎หน๎าที่จํานวน 4 คนที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องนี้(มูลนิธิยตุิธรรมเพื่อสันติภาพได๎รับแจ๎งชื่อของทหารสอง
นายที่เกี่ยวข๎อง) 
 

ศพของนายจะหวะถกูนําขึ้นท๎ายรถของทหาร (ยี่ห๎อโตโยต๎าไทเกอร๑) พร๎อมกับนักโทษคนอื่นๆท่ียังมีชีวติอยูํ อีก 5 คน
นายจะปีโปจาํได๎วาํตอนนั้นพวกเขาออกจากคํายทหารเวลาประมาณ 2 ทุํม และกลับมาอีกครั้งกป็ระมาณ 3 ทุํมแล๎ว หลุมถกู
ขุดขึ้น นายจะปีโปบอกวําทหารเทเหล๎าลงบนศพและได๎สวดมนต๑ตามประเพณีศาสนาพุทธ ศพซึง่ถูกหํอดว๎ยผ๎าหํมเกาํๆถกูผลัก
ลงไปในหลุม จากนั้นเจา๎หน๎าทีก่็เทเหล๎าลงไปอีกครั้ง แล๎วทหารนายหน่ึงก็ยิงปืนใสํหัว หน๎าอก และบริเวณขาของจะหวะจน
หมดลูกกระสุนไปประมาณ 2 แมก็ (ปืนพกขนาด 9 มม.) จากนั้นกเ็ทเหล๎าลงไปอีกแล๎วก็กลบหลุมนัน้โดยเอากิ่งไมใ๎หญํปิดหลุม
ไว๎ แล๎วเจา๎หน๎าที่กข็ับรถกลับไปยงัคําย   

ภรรยาของเหยื่อ นางนาอือ กลาํววําจะหวะไมเํคยมีความเกีย่วขอ๎งกับพวกตาํรวจ เขาไมเํคยถูกจับกุมหรือแมแ๎ตํถกู
เรียกไปซักถามโดยเจ๎าหน๎าที่เลย  แม๎วําเขาจะเคยมีประวัตเิกี่ยวกบัฝ่ินบ๎างแตํก็นานมาแล๎ว เธอจึงไมํเข๎าใจวําทาํไมสามตี๎องตก
เป็นเป้าหมายของวิธีการท่ีป่าเถื่อนและโหดร๎ายเชํนนั้น     ภรรยาของเหยื่อต๎องการจะค๎นหาศพของสามเีพื่อจะนาํมาทาํพิธีศพ
ตามความเชื่อของชนเผําลาหูํ  



 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : น๎องชายของนายจะหวะไดไ๎ปแจ๎งเรื่องการตายของพี่ชายของเขาที่สภอ. แมํอาย แตํทาง
เจ๎าหน๎าที่ได๎ปฏิเสธที่จะลงบันทึกประจําวัน.ในทางกลับกันภรรยาของนายจะหวะไมํได๎แจง๎ความเรือ่งนี้ตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ 
เพราะเธอเชื่อวําเจา๎หน๎าทีม่ีสํวนเกี่ยวข๎องกับชะตากรรมของสามี ครอบครัวไมํได๎แจ๎งเรื่องนี้กับผ๎ูใหญํบ๎าน ผ๎ูนําหมูํบ๎านหรือผ๎ูนํา
ชุมชน และไมํเคยเรยีกร๎องหรือได๎รับคําชดเชย 
 

กรณีที่ 7 
 
ชื่อ: นายจะปา จะนู  
วันที่เกิดเหตุ : เดือนตุลาคม 2546   
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ  : 321  ม.3 บ๎านตาดหมอก อ. แมํอาย จ. เชียงใหมํ  
วันที่รับรายงาน : 26 กรกฎคม 2554 
ที่อยู่ของเหยื่อ : 321 ม.3 บ๎านตาดหมอก อ. แมํอาย จ. เชียงใหมํ   
อาย ุ: 31  ปี โดยประมาณ 
ชาติพนัธ์ : ลาหูํ   
สรุปการให้ถ้อยค า  :  ชํวงเวลาบาํยของวันหนึง่ในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2546 นายจะปา จะนู ผ๎ูประกอบอาชีพคนงาน
เกษตรกรรม ถกูนําตัวไปภายหลังการปิดล๎อมตรวจค๎นหมูํบา๎นตาดหมอก ซึ่งเชื่อวาํ เจ๎าหน๎าที่มเีปา้หมายเอาที่ชาวบา๎นซึ่งปลูก
ฝ่ิน เขาถูกนาํตวัไปพร๎อมกับเพื่อนบ๎านอีก 4 คน หลังจากนั้นก็ไมมํีใครพบเห็นเขาอีกเลย   

น๎องสาวของจะปา คือโสภา จะหวะ เป็นคนเห็นเหตกุารณ๑จากทีไ่กล ๆกลําววาํ ตอนนั้นเธอเพิง่ข๎ามถนนมาจากฝัง่
ของศูนย๑ทาํไม๎กวาดของชุมชน และตอนนั้นจะปาเองก็อยูํที่บ๎านของเขา เลขที่ 321 บ๎านตาดหมอก   ทันใดนั้นรถ 5 คัน(บางคัน
เป็นรถที่มีปืนอยูํดา๎นบน) ก็เขา๎มาจอด และชายจํานวน 20 คนก็ลงมา ทัง้หมดแตํงกายด๎วยเครื่องแบบที่แตกตาํงกันแตํโสภาจํา
ได๎วํามีอยํางน๎อย 4 หนํวยงานซึง่เกี่ยวข๎องกับการปิดล๎อมหมูํบา๎น คือเจา๎หน๎าที่ระดับตําบล ผ๎ูใหญบํ๎าน ตํารวจ และทหาร   

ชาวบา๎นท่ีอยูํละแวกนั้น ตํางพากันวิ่งหนี เพราะคนที่เขา๎มาเหลํานั้นได๎เข๎ามาจับกุมชาวบา๎น สํวนคนท่ีจับกุมจะปาไป
นั้นเป็นคนที่สวมชุดเครื่องแบบสีดํา และมีผา๎พันคอสีแดง มชีายอกี 4 คนถูกจับไปด๎วย แตํตอนน้ันโสภาสามารถบอกชื่อได๎เพยีง
ชื่อนั่นก็คือ นายแอสอ นายลอย ี นายจะสี และนายปาแส6 โสภายังบอกอกีวาํเจา๎หน๎าที่ได๎ทาํร๎ายคนเหลํานั้นตํอหนา๎คนอื่น ๆ 
กํอนที่จะนําตัวพวกเขาขึ้นรถไป  

โสภากลําวกับมูลนิธยิุติธรรมเพื่อสันติภาพวําจะปาเป็นผ๎ูที่ใช๎ฝ่ินและชอบสูบฝ่ินกับเพื่อน แตํตามเธอยังยืนยันวําเขา
ไมํได๎เป็นผ๎ูค๎าฝ่ิน หรือเคยถกูจับกุมเพราะเรื่องฝิ่นเลย เธอทราบแตํเพียงวาํจะปามีเพื่อนคนหน่ึงชื่อจะหาซึง่เป็นพํอค๎าฝ่ิน โชคไมํ
ดีที่เจา๎หน๎าที่นอกเครื่องแบบคนหน่ึง(มกีารระบุชื่อกับมูลนิธิฯ)ซึ่งเป็นสายลับในไรํของชาวไทยใหญไํด๎มาที่บ๎านจะปาวันกํอนท่ี
จะมีการจับกมุและพบจะปากาํลังแบํงฝิ่นที่เขาซื้อจากนายจะหา แตํจะปาปฏิเสธที่จะขายใหก๎ับสายลับคนนั้น  

ครอบครัวของผ๎ูที่ถูกจับกุมไปท้ัง 5 คน พยายามทีจ่ะไปพบญาติ ๆ ของพวกเขาที่คาํยทหารพรานในจงัหวดัทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยแตํก็ได๎รับคําตอบวําทัง้หมดถูกสํงตัวไปยังคาํยอื่นที่จงัหวดัเชียงใหมํแลว๎   สองวันหลังจากเหตกุารณ๑ 
                                                           
6 ครอบครัวของทั้ง 4 คนยังไมํได๎รายงานเรื่องตํอมูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ โดยกรณีนี้เป็นกรณีของนายจะผา จะนู เทํานั้น 



ญาติของอีก 4 คนได๎ไปยงัคํายทหารท่ีเคยไปสอบถามกํอนหนา๎เป็นครั้งที่สอง และได๎พบกับผ๎ูที่ถกูจับกุมตัวไป แตํครอบครัว
ของจะปาได๎รับแจง๎วาํจะปาถูกสํงตัวไปท่ีสถานท่ีควบคุมตวัที่เชียงราย   

อยํางไรกต็ามครอบครัวของชายที่ชื่อแอสอ บอกกับโสภาวํา แอสอได๎บอกวําจะปาถูกนาํตัวไปไวใ๎นหลุมดิน
เชํนเดียวกับญาติของพวกเขาครอบครัวของจะปาจึงได๎รูว๎ําจะปานั้นถูกทรมานโดยการใชเ๎ครื่องช๏อตไฟฟ้า และถูกบังคับให๎
ยอมรับวาํเกีย่วข๎องกับแอมเฟตามีน(ยาบ๎า) โชคร๎ายที่หลังการซักถามสามวันสองคืนจะปากเ็สียชวีติ ขณะที่แอสอถูกเจ๎าหน๎าที่
ที่ทําร๎ายจะปาขูเํอาชีวติหากเขานําเรื่องทีเ่ขาเห็นไปบอกกับผู๎อ่ืน  
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ครอบครัวของจะปาได๎รายงานเรื่องการตรวจค๎นจับกุมของเจ๎าหน๎าที่และชะตากรรมของ
จะปาหลังจากที่ผ๎ูที่ถกูจับกุมไปดว๎ยอีก 4 ถกูปลํอยตวัออกมาแล๎ว พวกเขาได๎เดินทางไปยงัสถานตีาํรวจ ที่อ.แมํอาย และยังไป
ขอความชวํยเหลือจากกํานันแตํไมํเกิดประโยชน๑ 
 

ครอบครัวของจะปาได๎ร๎องขอใบมรณบัตร แตํไมํประสบความสําเร็จเนื่องจากไมมํีศพ   
 
 

กรณีที่ 8 
 
ชื่อ : นายพิชติ จะอื่อ นายจะกาํ จะอื่อ นายจะก๏ะ จะอือ่ นางนาสี จะอื่อ และนายจะแต จะหา  
วันที่ : 31 มกราคม 2549 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ถนนระหวํางทางเชื่อมอ.ฝาง และอ.เมืองเชียงใหมํ (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 107) จ.
เชียงใหม ํ 
วันที่บนัทกึ : 27 กรกฎาคม 2554 
ที่อยู่ของเหยื่อ : 718 ม.15 บ๎านหนองไผํ ต. มํอนปิน อ. ฝาง จ. เชียงใหมํ  
อาย ุ: 23 ปี  25 ปี และ 20 ปี (โดยประมาณ) ไมํทราบอายุ และ 33 ปี ตามลําดับ  
ชาติพนัธ์ : ลาหู ํ
ประเภทอาชญากรรม : การบังคับสูญหาย7 และการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย8 

สรุปการให้ถ้อยค า : ในวันที่ 31 มกราคม 2549  รถโตโยต๎าไทเกอร๑ถูกขับไลํลําโดยรถกระบะโตโยต๎าวิโก๎ (ไมํระบวุําเป็นของ
หนํวยงานใด) สองคัน บนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 107  รถคันหลังหมุนเป็นวงกลมและหยดุลงหน๎ารถคันแรกชายซึง่ลงจาก
รถจากรถโตโยตา๎ วีโก ๎(ไมํแนใํจวาํจํานวนกีค่น)  ได๎ลงมาจากรถ พวกเขาไมํไดใ๎สํเครื่องแบบที่แสดงวาํอยูํสังกดัใด แตํทัง้หมดมี
อาวุธปืนพก ทันทีทันใดพวกเขาได๎บังคับคนที่อยูใํนรถที่เขาบงัคับให๎หยุดลงมาจากรถ ผ๎ูเห็นเหตุการณ๑และผ๎ูให๎ข๎อมูลแกมํูลนิธิ
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (นายศวิโรจน๑  คีรีสวัสดี)บอกกับมูลนิธิวาํ    จําได๎วาํคนขับรถโตโยต๎าไทเกอร๑คือนายพิชติ จะอื่อ และคน

                                                           
7 กรณีนายจะก๏ะ จะอื่อ ,นางสาวนาสี จะอื่อ และ นายจะแต จะหา 
8 กรณีนายพิชิต จะอื่อ และนายจะกํา จะอื่อ 



ที่น่ังในรถคือ น๎องชายของเขานายจะกํา จะอื่อ  อีกสามคนในรถดูเหมือนจะเป็นจะเป็น นายจะก๏ะ จะอื่อ (น๎องชายของพชิิต
และจะกํา) นางนาสี  จะอื่อ (ภรรยานายจะกาํ) และนายจะที จะหา (น๎องเขยของนางนาสี) นายพิชิตและจะกําถูกนําเข๎าไปน่ัง
ด๎านหน๎าของรถโตโยตา๎วีโก๎ สํวนคนอื่น ๆ ถูกนําขึ้นไปน่ังดา๎นหลังของรถโตโยตา๎วีโก๎ โทรศัพท๑มือถอืของทุกคนกยึด จากนั้นรถ
ทั้งสามคันก็ขับออกไปพร๎อมกัน  

วันรํุงขึ้น มีขาํวมาวํามีเจ๎าหน๎าทีไ่ด๎ซื้อลํอซื้อยาบ๎าจากพํอค๎าและจับกุมผ๎ูกระทาํผิดและยึดยาบา๎กวํา 100,000 เม็ด 
และเกิดการตํอส๎ูขัดขืนจนมกีารยงิกันเกิดขึ้น ภาพท่ีแสดงออกมาจากสื่อมวลชนเป็นภาพของครอบครัวจะอื่อ 4 คน และนาย
จะแต จะหา ในฐานะผ๎ูกระทําผิด และขําวยงัรายงานวําพชิิตและจะกําถูกยงิเสียชีวติ ในรูปมือของพวกเขาถูกใสํกุญแจมือ
เอาไวด๎๎วยกัน แม๎แมํของพวกเขาจะได๎รับศพกลับจากห๎องเก็บศพของโรงพยาบาลสวนดอก จ. เชียงใหมํ แตจํนถึงวันที่ 27 
กรกฎาคม 2554 ก็ยังไมํมขีําวเกีย่วกับอกีสามคนทีถู่กจับไป 
 นางนาหมาย จะอื่อ แมํของพิชติ จะกํา และจะก๏ะให๎สัมภาษณ๑มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ เมื่อวันท่ี31มกราคม 
2549 วําเธอเห็น5 คนนั่งรถของพชิิตไปด๎วยกันเพื่อไปซื้ออาหารทีต่ลาดฝาง เธอจาํได๎วาํพวกเขาออกไปประมาณ 4 โมงเย็น เมื่อ
พยานผ๎ูเห็นเหตุการณ๑นายศิวโรจน๑ (ผ๎ูชํวยผู๎ใหญํบ๎านหมูํบา๎นหนองไผํ) มาบอกเธอเรื่องที่เขาเห็นขณะขับขี่รถจักรยานยนต๑กลับ
บ๎านจากที่ทํางาน เธอไมํได๎ประหลาดใจและคิดวําอาจเป็นเพราะตํารวจพยายามขูํบังคับเงินจากพวกเขา 

ระหวํางทีเ่กดิเหตกุารณ๑บนถนน ศิวโรจน๑ อยูํไกลจากที่เกดิเหตุเพราะกลัวอันตรายตํอชวีิตของเขา แตํเมื่อรถทั้งหมด
ขับออกไป และมีความปลอดภยัสําหรับเขาทีจ่ะกลับบ๎านหนองไผํ เขาก็รีบกลับไปรายงานเรื่องที่เขาเห็นกับผ๎ูชํวยผ๎ูใหญํบ๎าน
ในทันที ตํอจากนั้นเขาได๎แจง๎เรื่องนี้กับครอบครวัของเหยื่อ 

หลังจากงานฉลองปใีหมํส้ินสุดลง(วันท่ี 8 กุมภาพันธ๑ 2549)9 ที่ครอบครัวของเหยื่อไดต๎ามหาพวกเขา นางนาหมาย
พร๎อมกับผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน ภรรยาของนายพิชติ และลูก ๆ ของเขา รวมไปถึงนางสาวนามิติ (ซึ่งเป็นลูกสาวของนางนาหมาย ) 

ที่ห๎องเก็บศพนาหมายสังเกตเห็นวําศพของพิชติและจะกํามีรํองรอยฟกช้าํอยาํงรุนแรง แสดงถงึการถูกทําร๎ายกํอนจะ
ถูกฆํา ใบมรณะบัตรระบุการเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ18.30 น. ของวันท่ี 31 มกราคม 2549 
สํวนสาเหตุของการเสียชีวิตคือถกูยิงที่ศีรษะและหน๎าอก ศพของทั้งสองก็ถกูนําไปทําพิธีท่ีเชงิตะกอนบ๎านหนองไผํ  

ครอบครัวของเหยื่อและผ๎ูชํวยผูใ๎หญํบ๎านได๎ออกตามหา นายจะก๏ะ นางนาสี และนายจะที ในคาํยทหารหลาย ๆ แหงํ
ในจ.เชียงใหมํ เชํนที่  ฝาง แมํอาย และแมํริม นอกจากนี้ยงัมีขาํวลือในหมูํบ๎านวําพวกเขาถกูขังอยูทํี่เรือนจําบางขวาง กรงุเทพฯ 
ขําวลือยงับอกวํานางนาสีได๎คลอดบุตรระหวาํงถกูคุมขังที่เรือนจําอีกด๎วย  จนถึงปจัจุบันยงัไมํมีหลักฐานวําทัง้หมดเป็นเรื่องจริง
และทางครอบครัวก็ไมเํคยได๎รับการติดตํอจากเจ๎าหน๎าที่ตาํรวจ 

ส่ิงที่ทางครอบครัวของเหยื่อได๎รบัทราบความคืบหนา๎มากที่สุดคอืการไตํสวนการตายในศาล เจา๎หน๎าที่ดาํนตรวจ
กลําวในชั้นศาลวาํจะก๏ะ ถูกขงัอยูํที่สถานพินิจและคุ๎มครองเดก็และเยาวชน ในเมืองเชยีงใหมํ  แตํเมื่อครอบครัวเดินทางไปยัง
สถานพินิจฯเมืองเชยีงใหมํ เจ๎าหน๎าที่ที่รับเรื่องนั้นได๎พบหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลชื่อนี้ แตํได๎มเีจ๎าหน๎าที่ซึ่งเป็นระดับผ๎ูอํานวยการ
ได๎มีการเปล่ียนแปลงข๎อมูลดงักลาํว โดยบอกวําไมมํีคนชื่อจะก๏ะ จะอื่อแตํอยํางใด และให๎พวกญาติออกไปตามหาที่อื่น เชํน 
ศูนย๑ควบคุมตัวบา๎นกิ่งแก๎ว 
 

                                                           
9 มีการฉลองปใีหมํ 7 วัน 



การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ครอบครัวของเหยื่อไมํได๎แจง๎เหตกุารณ๑นี้ตํอเจา๎หน๎าที่ตาํรวจ อยํางไรกต็ามพวกเขาได๎รับ
โอกาสจากศาลในการท่ีจะกลําวหาหนํวยงานปราบปรามยาเสพตดิภาค 5 แตํพวกเขาตดัสินใจปฏิเสธเนื่องจากกังวลวาํหากทาํ
เชํนนั้นอาจทําให๎ญาติที่ยังสูญหายได๎รับอันตราย   

 
กรณีที9่ 

 
ชื่อ : นายวชิัย จะแล   
วันที่เกิดเหตกุารณ์ : 12 สิงหาคม 2552 หรืออาจจะ 2553(ผ๎ูให๎ข๎อมูลจําปีท่ีเกิดเหตุไมํได๎ชดัเจน แตํจําไดเ๎พียงวันน้ันคือวันแมํ
แหํงชาต)ิ 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ชายแดนไทยพมํา หมูํบา๎นสันตน๎ดูํ ม. 6 ต.ทําตอน อ. แมํอาย จ. เชียงใหมํ   
วันที่บนัทกึ : 23 กันยายน 2554  
ที่อยู่ของเหยื่อ : 213 ม. 6 ต. ทําตอน อ. แมํอาย จ. เชียงใหมํ  
อาย ุ: 56 ปี  
ชาติพนัธ์ : ลาหูํ  
สรุปการให้ถ้อยค า: เหตกุารณ๑เกิดขึ้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2552 หรือ 2553 ของวันแมแํหํงชาติ ชาวบ๎านบ๎าน สันต๎นดูจํํานวน 5 
คนได๎เห็นเหตกุารณ๑และกลําววําเหตุการณ๑นี้เกดิขึ้นใกล๎เขตแดนไทย- พมํา บริเวณแมํอายจ. เชียงใหม ํ นายวิชยั จะแล ซึ่งมัก
ไปซื้อส่ิงของที่ร๎านค๎าในประเทศไทยและไปขายที่อีกฝ่ังของเขตแดน(ประเทศพมํา) ปกติแลว๎เขาจะนําตะกรา๎ผักและสินค๎าแห๎ง
เทินไว๎บนศีรษะระหวํางการเดินทาง ในวันนั้นมชีาวบ๎านเห็นทหารประมาณ 10 คนแตํงกายเครื่องแบบทหารพราน มีผ๎าพันคอ
แดงนําโดยเจ๎าหน๎าที่ยศพันโทเดนิทางมายงับริเวณชายแดน พวกเขามากันดว๎ยรถทหารขนาดใหญํจากนั้นก็นําตวั วชิัยและ
ชาวบา๎นอีกสองคนไปด๎วย  

นางนามิแอ๐ จะแล ภรรยาของเหยื่อ  ไมํได๎อยูํในเหตุการณ๑ เพราะเธอกับลูกชายไปรํวมงานวันแมํแหํงชาติ   ที่โรงเรียน 
เธอได๎ทราบขาํวเรื่องสามีถูกจับตวัไปจากเพื่อนบ๎านของเธอเมื่อเธอได๎กลับจากโรงเรียน ซึง่เพื่อนบ๎านก็ทราบขาํวมาจากคนอื่น
อีกที  เพื่อนบ๎านได๎บอกกับเธอวาํวิชยัถูกนาํตวัไปจากบริเวณ ชายแดนไทยพมาํ พร๎อมกับชาวบ๎านอีก 2 คนคือ นายแอสอ และ 
นายแกว๎     

ทันทีท่ีทราบขําว นางนามิแอ๐ได๎ขอความชํวยเหลือจากญาติๆเชนํเดียวกับภรรยาของชายอีกสองคนที่หายตวัไปเพื่อ
ตามหาเหยื่อทัง้ 3 ที่คํายทหารฐานบ๎านสันต๎นดูํ พวกเธอถามทหารวํา “สามีของพวกเราอยูํที่ไหน พวกคุณเห็นพวกเขาไหม พวก
เด็กๆร๎องไห๎หาพํอของเขา‛ ทหารตอบวํา “ เดี๋ยวพวกเขาก็กลับบ๎านเอง” 
 

กํอนเกิดเหตกุารณ๑ ทหารได๎เขา๎มาตัง้ดาํนตรวจบริเวณชายแดน กํอนหน๎านี้ชาวบ๎าน 5 คนได๎เคยถูกจับกุมบริเวณ
ชายแดนเชํนกัน แตํพวกเขาทัง้หมดก็ได๎รับการปลํอยตวัในเวลาตํอมา สํวนวิชยัและอีกสองคนยังคงสูญหายโดยไมํมีเหตุผล 
และบรรดาญาติของพวกเขาเองไมํได๎ทราบขําวเกี่ยวกับที่อยูํของพวกเขา  
 



การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ครอบครัวของวชิัยได๎แจง๎เรือ่งนี้กับหัวหนา๎หมูํบ๎าน แตกํ็ไมํได๎มีการออกตดิตามทันที และ
พวกเขาก็ไมํได๎แจ๎งความกับตํารวจหรือเจ๎าหน๎าที่ระดับตาํบล 
 
 

กรณีที1่0 
ชื่อ : ไมํได๎รับอนุญาตใหเ๎ปิดเผยชื่อ  
วันที่เกิดเหตกุารณ์ :  23 ธันวาคม 2553  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : อ. เมือง จ. เชียงใหมํ  
วันที่รับรายงาน : 28 กรกฎาคม 2554  
ที่อยู่ของเหยื่อ : ขอสงวนท่ีอยูํ จ. เชียงใหมํ  
อายุ : 30 ปี  
ชาติพนัธ ์: ขอสงวนข๎อมูล 
สรุปการให้ขอ้มูล : นาย ก. เป็นเจ๎าของที่นาแปลงเล็กๆ เขาหายตัวไปเมื่อ เช๎าของวันท่ี 23 ธันวาคม 2553 นาย ก.ได๎โทรหา
ภรรยาของเขานาง ข.(ซึ่งตอนน้ันอยูํที่เมืองเชยีงใหม)ํเพื่อบอกวําเขากําลังจะเข๎าไปในเมืองเชยีงใหมํเนื่องจากเพื่อนของเขา
(นาย ค.)ได๎โทรนัดพบ   

ประมาณเทีย่ง นาย ก. ได๎ขับรถออกจากบ๎านเพื่อไปหาเพื่อนที่เมืองเชียงใหมํ ซึ่งตอนนั้นภรรยาของเขาเองอยูํที่
ตลาดวโรรส  ซึ่งในตัวเมืองเชียงใหมํ ในเวลาประมาณ 14.30 น. ภรรยาของนาย ก.ได๎โทรหานาย ก. เพื่อถามวําเขาอยูํไหน เขา
ตอบภรรยาวาํอยูํที่เชียงใหมํแล๎ว แตํไมํได๎แจง๎วาํอยูํกับใครที่ไหน ตอํมานาง ข. ต๎องการให๎นาย ก. ไปรับลูกคนเล็ก เธอจึงได๎โทร
หาสามีอีกครั้ง แตํไมํสามารถตดิตํอได๎ (ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ 15.00น.)หลังจากนั้นไมํนานก็มีข๎อความมายังโทรศัพท๑ของ
นาง ข.บอกวาํโทรศัพท๑ของนาย ก.ได๎เปิดใช๎บริการแล๎ว แตํเมื่อเธอพยายามโทรไปโทรศัพท๑ก็ถูกปดิอีก  
 
จนเวลาประมาณ18.00 น.นายก.ได๎โทรกลับมาหาเธออีกครัง้ เมื่อรับเธอก็ได๎ยินเสียงผ๎ูชายพดูวาํ ‚ขอคุยกับภรรยาของคุณ
สักครู‛ํ และเสียงเดียวกันนั้นก็พดูอีกวาํ เอาโทรศัพท๑ใหเ๎ขาไป จากนั้นโทรศัพท๑ก็ถูกปิดอกีครั้ง นาง ข. ได๎โทรกลับไปทันทีแตํก็ไมํ
สามารถติดตํอได๎อกี(เพราะตอนนั้นโทรศัพท๑ของเธอเงินหมด) 

เมื่อนาง ข.กลับมาบา๎น ระหวํางทางเพื่อนของนาย ก. ได๎โทรมาหาเธอ และบอกวํา นาย ก.ได๎โทรหาเขาและบอกวาํ
ตัวเองถกูจับ และถกูเอาถุงดําคลุมหัวและบังคับใหเ๎ขารับสารภาพ นาย ก. ได๎บอกอีกวาํตอนนั้นเขาทรมานมากเพราะหายใจไมํ
ออก  นาย ก. ยังได๎บอกกับเพื่อนอีกวํา เพื่อนที่เขาไปเจอที่เชยีงใหมํก็ถูกจับกุมด๎วยโดยทั้งสองถูกกลําวหาวาํมียาเสพตดิไว๎ใน
ครอบครอง(จากข๎อมูลพบวาํนาย ก.มียาเสพติดไวใ๎นครอบครองจริง) 

หน่ึงวันหลังจากเหตุการณ๑ญาติของนาย ก.ได๎แจง๎ความเรื่องนีก้ับตํารวจในวันท่ี 24 ธันวาคม 2553 แตํ หลังจากนั้น 4 
วันท่ีไมํทราบขําวคราวนาย ก. บรรดาญาติจึงมีข๎อสรุปวาํเขาถูกฆาํแล๎ว และได๎วาํจา๎งทนายความให๎ชํวยเหลือ 
 



การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : วันท่ี 24 ธันวาคม 2553 พวกเขาได๎ไปแจง๎ความเรื่องการหายตวัไปของนาย ก. ที่สภอ. 
แมํริม และได๎ลงบันทึกประจําวันเอาไว๎ที่ สภอ. แมํแตง สภอ. เชยีงดาว และ สภอ. เชยีงใหมํดว๎ย ในแตํละที่ญาติไดใ๎ห๎สําเนา
บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนรถของเหยื่อไว๎ดว๎ย แตํไมมํีความก๎าวหน๎าในการสืบสวนสอบสวน  
 

กรณีที ่11 
ชื่อ : ไมํได๎รับอนุญาตใหเ๎ปิดเผยชื่อ 
วันที่เกิดเหตกุารณ์ : 6 พฤศจิกายน 2553  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : อ. เมือง จ. เชียงใหมํ  
วันที่บนัทกึ : 26 กันยายน 2554  
ที่อยู่ของเหยื่อ : ขอสงวนข๎อมูล อ. เชียงดาว จ.เชียงใหมํ  
อาย ุ: ไมํทราบ  
ชาติพนัธ์ : ขอสงวนข๎อมูล  
 
สรุปการให้ถ้อยค า : นาย ก. และภรรยา ได๎เชําบา๎นอยูใํกล๎กับตลาดวโรรส (ที่ร๎ูจักกันทั่วไปวาํ ‚กาดหลวง‛, ตั้งอยูํในอ.เมือง
เชียงใหม)ํเพื่อขายสินค๎าเกษตรตามที่ทําเป็นปกติ ภรรยาของนาย ก.ได๎เดินทางกลับบา๎นท่ี อ.เชียงดาวโดยรถโดยสารประจาํ
ทางเพื่อกลับไปดูแลลูก ในวันที่ 6 พฤศจกิายน 2553 เธอได๎เดินทางกลับมายงัเชียงใหมํอกีครั้ง จนเวลาประมาณ 8 โมงเช๎าเธอ
ได๎โทรศัพท๑หาสามีเพื่อให๎มารับเธอที่สถานีขนสํงชา๎งเผือก แตํจนถึงเวลาประมาณ 9 โมงเชา๎สามขีองเธอก็ยังมาไมถํึง เธอจึงได๎
โทรไปหาลูกพี่ลูกน๎องของเธอใหม๎ารับเธอกลับบ๎าน เมื่อเธอเดินทางมาถงึบ๎าน พบวาํนาย ก. สามขีองเธอไมํได๎อยูํบ๎าน  และยัง
ไมํพบรถยนต๑ และรถจักรยานยนต๑ของสามี รวมไปถงึของมีคาํตํางๆของเขาก็หายดว๎ยอยาํงพวกสร๎อยคอทองคาํ และเงิน
จํานวน 30,000 บาท ก็ถูกถอนออกจากธนาคารดว๎ย  

ในวันที่นาย ก. หายตัวไปน๎องชายของเขากถ็ูกจับกุมที่บ๎านห๎วยลกึ และถูกนําตวัไปยังอ.เชียงดาว โดยเจ๎าหน๎าที่ (ซึ่ง
ไมํได๎ใสํเครื่องแบบ) ที่สถานตีํารวจ ทางตํารวจได๎พดูคุยกันผํานทางวิทยุสื่อสารเกีย่วกับกรณีของพี่น๎องสองคน พวกเขาพูดกัน
วํา เจ๎าหน๎าที่น้ันต๎องการตวัทั้งสองหรือไมํ  หลังการหารือกัน ตํารวจมีความเห็นวําเป็นการจับผิดตัวและแจ๎งวําน๎องชายของ 
นาย ก. ไมํมีความผิด โดยน๎องชายของนาย ก.ได๎ยินวาํพวกเขายงัคงควบคุมตัวนาย ก.ไว ๎

ญาติๆมคีวามกังวลในส่ิงที่เกิดขึน้ สมาชิกของครอบครัวประมาณ 10 คันรถจึงเดินทางไปยงั สภอ.เชียงใหมํ และ 
สภอ.เชียงดาว พวกเขาได๎แจ๎งความไว๎ที่สถานีตํารวจทัง้สองแหงํพร๎อมทั้งได๎ทิ้งสําเนาทะเบียนรถของ นาย ก.ไว๎ดว๎ย 

หน่ึงเดือนหลังจากที่เกดิเหตกุารณ๑พนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนดอก อ.เมอืงเชยีงใหมํ ได๎มา
แจ๎งความกับเจ๎าหน๎าที่ตาํรวจ วาํมีรถยนต๑มาจอดอยูํที่โรงพยาบาลเป็นเวลากวํา1 เดือนแล๎ว  และทราบภายหลังวาํเป็นรถของ
นาย ก.  
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ไมํมีการสืบสวนสอบสวนอยาํงเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีนี้ 
 

 



ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 

กรณีที่ 12 
ชื่อ : นายสงกรานต๑ นามพรม  
วันเกิดเหตุ : 20 กันยายน 2542 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : โรงแรมโซฟิเทลขอนแกํน อ. เมือง จ.ขอนแกํน 
วันที่บนัทกึ (มูลนิธยิุติธรรมเพื่อสันติภาพ ) : 19 กันยายน 2554 
ที่อยู่ของเหยื่อ : หมูํ 1 ต.ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแกํน 

อาย ุ:  ไมํทราบ 
ชาติพนัธุ์ : ไทย 
 
 
สรุปการให้ถ้อยค า: ในวันที่ 20 กันยายน ปี 2542 นายสงกรานต๑ นามพรม ถูกพบเห็นครัง้สุดท๎ายขณะที่กําลังเดินเขา๎ไปพบ
นายตาํรวจคนหนึ่ง ณ โรงแรม โซฟิเทลขอนแกํน (เดมิ) ไมํกี่สัปดาห๑ตํอมามีคนพบศพนิรนามบริเวณหมูํบ๎านซึง่ไกลออกไปจาก
บ๎านศิลา ซึง่ศพมีลักษณะคล๎ายนายสงกรานต๑เป็นอยํางมาก  

นายสงกรานต๑  นามพรมอดตีผู๎ใหญํบ๎านหมูํ1 เดิมเคยมีอาชีพรบัเหมากํอสร๎างและยังเคยเป็นสมาชกิอบต.การหาย
ตัวไปของนายสงกรานต๑เกิดขึ้นในระหวํางที่นายสงกรานต๑  กาํลังดําเนินการตรวจสอบการทุจริตทีเ่กิดขึ้นในพื้นท่ีบา๎นศิลา 

กํอนที่การประมูลราคากํอสร๎างจะตกมาเป็นของบริษัทรับเหมากอํสร๎างเจา๎หน่ึงนั้น  นายสงกรานต๑ได๎เคยรวํมงานกับ
อบต.และกลุํมคนที่เขา๎มาประมูลงานกํอสร๎างดงักลําวมากํอน จึงทําให๎ทราบมาตรฐานของงานกํอสร๎างถนนในบา๎นศิลา หมูทํี ่
1 ตํอมานายสงกรานต๑พบวาํมคีวามไมชํอบมาพากลในการเสนอแบบกํอสร๎างและได๎คดัคา๎นบริษทัรับเหมากํอสร๎างนั้น   ทาํให๎
เจ๎าของบริษัทรับเหมาดังกลําว (ซึ่งเป็นผ๎ูมีอิทธิพลทางการเมืองในบ๎านศิลาในขณะน้ัน) พยายามให๎สินบนกับนายสงกรานต๑ 
เพื่อปกปิดเรื่องดงักลําว  แตํนายสงกรานต๑พยายามนาํเรื่องนี้ไปแจ๎งตาํรวจให๎มกีารสอบสวน  นายเจตจํารูญอดีตกํานันของหมู ํ
7 บ๎านศิลา ซึ่งเป็นเพื่อนของทัง้เจ๎าของบริษัทรับเหมาและนายสงกรานต๑กลาํววํา  ตนเองเคยได๎ทราบมาแล๎ววาํ มีคนต๎องการ
ลอบสังหารนายสงกรานต๑ เนื่องจากความขัดแย๎งที่กลําวมา 

หลังจากความขดัแยง๎เกดิขึ้นไมํนาน นายตาํรวจนายหนึ่งได๎เข๎ามายังบา๎นศิลา พร๎อมทัง้อ๎างวาํตนเองเป็นตํารวจจาก
สํวนกลาง (สํานักงานตํารวจแหงํชาติ) มาพบนายสงกรานต๑ที่บ๎าน โดยแจ๎งวําตนเองมาสืบหารถจักรยานยนต๑ที่ถกูขโมย ทาํให๎
นายสงกรานต๑ใช๎โอกาสนี้ในการแจ๎งเรื่องการคอรัปชั่นทีเ่กิดขึ้นในพื้นที่ให๎เจา๎หน๎าทีต่ํารวจทราบ   เป็นผลให๎นายตาํรวจคน
ดังกลําวได๎นัดแนะกับนายสงกรานต๑เพื่อใหเ๎ข๎ามาพบและพดูคุยเรือ่งนี้ และชวนให๎ไปพบที่โรงแรมโซฟิเทลขอนแกํน ในตวัเมือง
ขอนแกํน     

ในวันเกิดเหตุบุคคลท่ีพบเห็นนายสงกรานต๑เป็นคนสุดทา๎ยคือนายไชยา เพื่อนของนายสงกรานต๑ซึ่งหลังจากที่ทัง้สอง
คนกลับจากประชุมกลุํมเกษตรกรรํวมกัน นายไชยาไดแ๎วะไปสํงนายสงกรานต๑ยงัโรงแรมดังกลาํว และเป็นคนสุดท๎ายที่ไดเ๎ห็น
นายสงกรานต๑เดินเขา๎ไปยังโรงแรมในชวํงเวลาประมาณ 4 โมงเย็น  



นายสงกรานต๑หายไปเป็นเวลากวํา 1 สัปดาห๑จงึมคีนไปพบศพนิรนามบริเวณไรํอ๎อยอําเภอมันจาคีรีโดยคนงานท่ีไป
ตัดอ๎อยในบริเวณนั้น   และเป็นโชคดีที่ญาติของนายสงกรานต๑คนหนึ่งเดินทางผํานมาพอดี ทําให๎ทราบวํามีการพบศพนิรนาม 
เป็นผลให๎ญาตคินดังกลําวได๎เขา๎ไปขัดขวางในขณะที่กําลังจะมีการเผาทําลายศพโดยเจา๎หน๎าที่ตาํรวจที่ได๎เขา๎มายงัพื้นที่เกดิ
เหตุกํอนหน๎านั้น  ญาติคนดังกลําวจงึรีบโทรแจ๎งกับภรรยานายสงกรานต๑ เพราะมีความสงสัยวําอาจจะเป็นศพของนาย
สงกรานต๑  หลังจากนั้นศพจงึถูกนําสํงโรงพยาบาลศรีนครินทร๑ ขอนเกํน  โดยมีภรรยาและเพื่อนของนายสงกรานต๑เขา๎ไปดูศพ
ดังกลําว   จากนั้นศพจงึถูกสํงตํอไปยังสถาบันนิตวิิทยาศาสตร๑เพื่อทําการชันสูตร  1 เดือนตํอมามีจดหมายถูกสํงมาจากสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร๑ขอเก็บตัวอยําง DNA ของภรรยานายสงกรานต๑ เพื่อการนาํไปพิสูจน๑กับศพที่พบดงักลําว   แตํเมื่อมีผลพิสูจน๑ 
DNA แจ๎งกลับมา   พบวํามี DNA ไมํตรงกันและศพยังเป็นศพของผ๎ูหญิงอีกดว๎ย   อยํางไรก็ตามเพื่อนของนายสงกรานต๑ยืนยัน
วํา ศพที่ถูกสงํตํอไปจากโรงพยาบาลศรีนครินทร๑น้ัน เป็นศพของผ๎ูชายซึง่เป็นนายสงกรานต๑แนํนอน เนื่องจากเขาจาํลักษณะ
ของศีรษะและหน๎าผากของนายสงกรานต๑ รวมไปถึงความสูงได๎         
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ :  วันท่ีนายสงกรานต๑หายตัวไปเวลาประมาณ 1 ทุมํทางครอบครัวของนายสงกรานต๑ เริ่ม
ขาดการติดตํอกับนายสงกรานต๑ทางโทรศัพท๑ จึงนาํความไปแจ๎งตํารวจ เบื้องต๎นตํารวจสันนิษฐานเองวาํ นายสงกรานต๑อาจจะ
หายไปกับหญิงสาว ให๎ญาติรอไปกํอนเพราะอกีไมํกี่วันนายสงกรานต๑คงกลับมา แตํสุดท๎ายทางตาํรวจได๎ลงบันทึกประจาํวันไว๎   

ในระหวาํงการสืบสวนสอบสวน ได๎มีการนําภาพจากกล๎องวงจรปิดมาตรวจสอบ แตกํลับพบเพยีงแตํแสงไฟสลัว ๆ  
ทําให๎มกีารสรุปการสืบสวนของตาํรวจวํานายสงกรานต๑หายไปเองโดยจงใจ  อยาํงไรก็ตาม นาํสนใจวําในสรุปสํานวนของ
ตํารวจกลําววาํ “นําเชื่อได๎วาํนักการเมืองท๎องถิ่นคนหน่ึงอาจมสํีวนเกี่ยวข๎องกับการหายตัวไปของนายสงกรานต๑”  แตํ
นายตาํรวจคนท่ีทําสํานวนดงักลาํวถกูยา๎ยออกไปจากพื้นท่ีกํอนทีค่ดีจะมีความคืบหน๎า   

หลังจากแจ๎งความกับตํารวจในท๎องที่แล๎ว นายเจตจาํรูญได๎ร๎องเรียนกรณีนายสงกรานต๑ไปยังนายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น (พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร)  เพื่อร๎องขอความเป็นธรรม รวมไปถึงได๎สํงจดหมายร๎องเรยีนไปยงัตู๎ปณ. สําหรับการร๎องทุกข๑
ของสํานักงานตาํรวจแหํงชาติ  แตํจดหมายที่ได๎รับการตอบกลับมาระบุวาํกรณีของนายสงกรานต๑ที่ร๎องเรียนมานั้นอยูใํนลําดับ
ที่ 200 ซึง่รอการพิจารณาอยูํ    ทําให๎จวบจนปจัจุบันยงัไมํมคีวามคืบหน๎าในคดีนี้แตํอยํางใด 
 
 

กรณีที ่13 
 
ชื่อ : นางอ๎อยนภา สุขประสงค๑ และนางวันทนา ทักษมิา  
วันที่เกิดเหตกุารณ์ : 2 ธันวาคม 2547  
สถานที่เกดิเหตกุารณ์โดยประมาณ : ถนนใน ต.บึงพชิัย อ.เมือง จ. กาฬสินธุ๑  
วันที่บนัทกึ : 20 กันยายน 2554  
ที่อยู่ของเหยื่อ : 29 ถนนประดษิฐ๑ อ.เมือง จ. กาฬสินธุ๑    
อาย ุ: ไมํทราบ 
ชาติพนัธ ุ๑ : ไทย 



สรุปจากรายงานของมูลนิธิยุตธิรรมเพื่อสันติภาพ : นางอ๎อยนภา สุขประสงค๑ เดิมประกอบอาชีพเป็นตัวแทนขายประกัน
ชีวิต และทําธุรกิจหวยใต๎ดินควบคูํกันไปด๎วย ทําให๎เธอรูจ๎ักกับนายตาํรวจท๎องถิ่นเป็นอยํางดี จากการท่ีต๎องจาํยเงินให๎กับ
ตํารวจท๎องถิ่นบางรายเพื่อใหเ๎ธอยังสามารถดําเนินธุรกิจหวยใต๎ดนิตํอไปได๎ จนตํอมาเมื่อรฐับาลมีนโยบายทาํหวยใตด๎ินให๎ถกู
กฎหมายทาํให๎นางอ๎อยนภาหันมาประกอบธุรกจิหวยบนดิน และหยุดจาํยเงินใหต๎ํารวจรายนั้น  

ลูกชายคนโตของนางอ๎อยนภากลําววาํ กํอนหน๎านี้นางอ๎อยนภา เคยบอกกับตนเองวาํเธอมคีวามรู๎สึกวําตนเองถูก
สะกดรอยตามกํอนท่ีนางอ๎อยนภาจะหายตวัไป  พร๎อมกันนี้นางออ๎ยนภายังกลําวไว๎เหมือนเป็นการส่ังเสียเอาไว๎อีกวํา หากจะมี
กลุํมตํารวจที่จะมาทําร๎ายครอบครัวหรือสามีของนางคงจะเป็นนายตาํรวจจากสภอ.กาฬสินธุ๑ชุดใหมํที่เข๎ามา 

ครอบครัวสุขประสงค๑เคยถูกตรวจค๎นบ๎านมาหลายครั้งโดยตาํรวจในพ้ืนท่ี  เนื่องจากมีขาํวลือวาํครอบครัวนีม้ีสํวน
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย เนื่องจากมีพฤติการณ๑ร่ํารวยผิดปกติ  อยํางไรก็ตาม บุตรชายนางออ๎ยนภายืนยันวาํ
ครอบครัวของตนเองไมํได๎มคีวามเกี่ยวข๎องกับส่ิงผิดกฎหมายแตอํยํางใด หลังจากทีเ่ลิกทําหวยใตด๎ิน  และที่บ๎านตนเองมฐีานะ
เนื่องจากประกอบธุรกิจทาํโรงงานนํ้าดื่มเพิ่มมาแทน  แตํจากปากคําของคนใกล๎ชดิของครอบครัวสุขประสงค๑เคยมาเลําให๎คนท่ี
บ๎านฟังวาํ มชีื่อของสามีนางอ๎อยนภาปรากฏอยูํในรายชื่อผู๎ท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดของราชการดว๎ย  และกํอนหน๎าที่นาง
อ๎อยนภาจะหายตวัไปน๎องสาวของสามีนางอ๎อยนภาเอง ถูกลักพาตวัไปสอบถามเกี่ยวกับการใช๎ชีวติประจาํวันของครอบครวั
นางอ๎อยนภา โดยกลํุมบุคคลไมํทราบสังกัด  

จนมาถึงวันเกดิเหต ุ 2 ธันวาคม 2547 เวลาประมาณ 9 โมงเชา๎หลังจากที่นางอ๎อยนภาเสร็จธุระจากงานเปิดโรงงาน
น้ําดื่ม นางอ๎อยนภาและเลขาคือนางวันทนา ทักษิมาได๎เดินทางออกมาจากโรงงานนํ้าดืม่เพื่อไปธุระยังที่อื่นตํอ ระหวํางทางบน
ถนนหํางจากโรงงานนํ้าดืม่เพียง 2- 3 กิโลเมตร รถของนางอ๎อยนภาถูกชนด๎วยรถกระบะ 4 ประตูคันหนึ่งทําให๎รถนางอ๎อยนภา
เสียหลักและหยุดรถ  ข๎อมูลจากคนเล้ียงวัวที่อยูํแถวนั้นซึ่งเป็นพยานเพียงคนเดียวที่เห็นเหตุการณ๑ได๎เลําเหตกุารณ๑วําในวันเกิด
เหตุ เขาเห็นรถของเหยื่อถูกขับชนปาดหน๎าโดยรถกระบะ 4 ประตูอีกคันหนึ่ง หลังจากนั้นชายสามในส่ีคนซึง่สวมเส้ือยืดคอกลม
เหมือนกัน  ก็ลงมาจากรถกระบะคันดังกลําว ขณะที่รถของเหยื่อเองมีหญงิสาวคนหน่ึงลงมาเพื่อดูวําเกดิอะไรขึ้น และไมํทันจะ
ได๎พูดคุย หญิงสาวคนดงักลําวถกูล็อกตัวและนาํไปขึ้นรถกระบะ พร๎อมทั้งหญิงสาวอีกคนที่ยังอยูํในรถก็ถูกจับตัวออกมา นําตัว
ไปขึ้นรถกระบะอกีคัน  หลังจากนั้นรถกระบะถูกขับออกไปและรถของหญิงสาวก็ถูกขับออกไปจากที่เกิดเหตุโดยชายอีกคน แตํ
หลังจากที่บอกเลําเหตกุารณ๑ที่ไดพ๎บเห็นให๎กับญาติของเหยื่อทราบแล๎ว คนเล้ียงวัวก็ไมํกล๎าให๎ข๎อมูลและไมํมาเป็นพยานให๎อีก
เลย  สํวนพาหนะของเหยื่อที่ถกูขบัออกไปด๎วยถูกพบภายหลังโดยจอดอยูํที่สถานีตาํรวจ  

หลังจากที่ทางครอบครัวของเหยือ่ทราบวํานางอ๎อยนภาหายตวัไป  ก็ได๎เขา๎แจง๎ความกับเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ รวมทั้งได๎
ออกไปตามหานางอ๎อยนภายังสถานท่ีตาํง ๆ ทางครอบครวัของเหยื่อเองกลําววําในขณะน้ันดเูหมือนทางตํารวจไมํได๎มคีวาม
พยายามที่จะตามหานางอ๎อยนภาแตํอยาํงใด รวมไปถงึพบวาํเจา๎หน๎าที่ตาํรวจสํวนหนึ่งย๎ายออกนอกพื้นที่โดยไมํทราบสาเหตุ
อีกด๎วย 
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ครอบครัวของเหยือ่ได๎แจง๎ความเกี่ยวกับการหายตัวไปของนางอ๎อยนภาและเลขาถึง 3 
ครั้ง  เพราะใน 2ครั้งแรกทางตาํรวจเองแจ๎งวําต๎องรอให๎ครบ 24 ชั่วโมงของการหายตวัไปเสียกอํน  จนมาครัง้ที่ 3 ถงึได๎ลง
บันทึกประจําวันเอาไว๎  ในสํวนของการสืบสวน ทางตาํรวจได๎ไปตรวจค๎นยังโรงงานผลิตน้ําดืม่ของครอบครัวเหยื่อแตํ



นอกเหนือจากนั้นก็ไมมํีความคืบหน๎าใด  ๆ  ความคืบหน๎าอยาํงเดียวคือการมีตาํรวจจาก DSI เขา๎มาสืบสวนในกรณีน้ีดว๎ยแตํ
ยังไมํพบหลักฐานท่ีมีความคืบหน๎าทางคดีแตํอยํางใด 
 
 

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

สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : อ.เมือง จ.กาฬสินธุ๑  
ที่อยู่ของเหยื่อ : บ๎านโพนงาม ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ๑ 
วันที่บนัทกึ: 19  กันยายน 2554  
อายุ : ไมํทราบ 

ชาติพนัธ์ : ไทย 

สรุปการให้ถ้อยค า :  วันท่ี 14 พฤษภาคม 2548 เวลาประมาณ 8 นาฬิกา นายวันและนางสมหมาย ยุบลชู ประกอบอาชีพ
เป็นพํอค๎าขายของเรตํามงานเทศกาล ถูกบังคับให๎สูญหายเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 ลูกชายและพี่ชายของเหยื่อได๎ให๎ข๎อมูล
กับมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพวาํ ในวันเกิดเหตุ นายวันและนางสมหมายเดินทางเข๎าไปในตัวเมืองเพื่อหาหมอฟันตามที่นัดไว๎
และหลังจากนั้นทางครอบครัวก็ขาดการติดตํอจากทั้งสองคน   

จากการสืบหาจนได๎ข๎อมูลจากกล๎องวงจรปิดของธนาคารแหํงหน่ึงทําให๎ทราบวาํ ในวันเกดิเหตุบคุคลท้ังสองนั้นอยูํกับชายนิร
นามอีกสี่คน และกลุํมชายทั้งสี่คนดังกลําวยงันําเอา ATM ของเหยื่อมากดเงินสดออกไปจากธนาคารถึง 2 ครั้ง นอกจากนั้น
พยานท่ีเห็นเหตุการณ๑ยังเลําใหญ๎าติของเหยื่อฟงัในตอนแรกวํา ได๎พบเห็นรถของเหยื่อถกูชน จากนั้นจึงมีกลุํมคนลงมาจับตวั
นายวันและนางสมหมายไป พร๎อมทั้งได๎ขับรถยนต๑ของเหยื่อออกไปด๎วย อยาํงไรกต็ามพยานท่ีเห็นเหตุการณ๑ดงักลาํวปฏิเสธที่
จะเป็นพยานใหก๎ับครอบครัวของเหยื่อ 

ในสํวนของขอ๎มูลจากกล๎องวงจรปิดพบวําเงินถูกถอนออกไปในเวลาประมาณบาํยโมง  และในกล๎องวงจรปิดยงัแสดงใหเ๎ห็น
บุคคลที่มากดเงินสดกลํุมดังกลาํวสวมใสํหมวกเบสบอล  รวมถงึในเวลาสองทุมํยงัมีการกดเงินสดออกจากบัญชเีป็นครั้งที่ 2 ใน
อีกสถานที่ดว๎ย นอกจากนี้พาหนะของคนร๎ายที่มากดเงินยังมีลักษณะเดียวกับรถของเหยื่อคือเป็น รถอีซูซุ ดรากอน สีบรอนเงิน 
ทําให๎นําเชื่อไดว๎ําเหยื่อถกูกลํุมคนท่ีมากดเงินน้ันจับตัวไป  หลังจากที่ญาติของเหยื่อไมํได๎รับการตดิตํอกลับจากนายวันและนาง
สมหมายทาํให๎ญาติๆ ออกตามหายังสถานท่ีที่คาดวําบุคคลท้ังสองจะไป ทั้งที่โรงพยาบาล คลินิกหมอฟันและสถานท่ีใกล๎เคยีง
ไปจนถึงป่ารกร๎างข๎างหมูํบ๎านด๎วยคิดวําหากเหยื่อถูกฆําอาจจะถกูอําพรางไว๎ยงัสถานท่ีนั้นๆ พ่ีชายของเหยื่อความมั่นใจวาํ การ
หายตวัไปของทั้งสองมีความเกี่ยวข๎องกับการปราบปราบยาเสพตดิในพ้ืนท่ี   เนื่องจากกํอนหน๎าที่เหตุการณ๑การบังคับให๎สูญ
หายของนายวันและนางสมหมายจะเกิดขึ้น  มีการ X-ray ในพ้ืนที่โดยการให๎ชาวบ๎านเขียนชื่อบุคคลท่ีคิดวาํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับ
ยาเสพตดิในหมูํบ๎าน ซึง่จากนโยบายนี้พ่ีชายเหยื่อเชื่อวาํทําให๎มีการกล้ันแกล๎งกันได๎  ซึง่บํอยครั้งทีค่รอบครัวยุบลชถููกตัง้ข๎อ
สงสัยวําค๎ายาบา๎เนื่องจากคํอนขา๎งเป็นครอบครัวทีม่ีฐานะกวาํคนอื่นๆในหมูํบ๎านเดียวกัน 



การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม : พี่ชายเหยื่อเข๎าแจ๎งความกับสภอ. กมลาไสย เบือ้งต๎นทางตาํรวจปฏิเสธจะรับ
แจ๎งความโดยบอกกับญาติวาํ ให๎กลับมาแจง๎ความใหมํหลังจาก 15 วันในระหวํางนั้นไมํมีการสืบสวนจากตํารวจแตํอยํางใด 
และทางญาติเองก็ไมํได๎แจ๎งกับตาํรวจเกี่ยวกับข๎อมูลในกล๎องวงจรปิดที่ญาตเิคยไปขอดจูากธนาคาร เพราะญาติของเหยื่อเชื่อ
วํามกีารชํวยเหลือกันเองของกลุมํคนท่ีทําผิดโดยมีขาํวลือวาํ กลุํมคนที่เห็นในกล๎องวงจรปดินั้น เป็นคนของผู๎มีอิทธิพลของทาง
ราชการ 

อยํางไรกต็ามคดีของนางสมหมายได๎เข๎าสํูการสอบสวนของ DSI ในปี 2550 โดยการชวํยเหลือของนางพิกุล พรม
จันทร๑ (ญาติของเหยื่อจากการซอ๎มทรมานอีกรายในจงัหวัดกาฬสิทธ๑) แตํทาง กรมสอบสวนคดีพเิศษก็ไมํสามารถค๎นหาศพเจอ
และแจ๎งวําปิดคดีไปแล๎ว สํวนครอบครัวของเหยื่อเอง แม๎จะไปขอความชวํยเหลือจากหนวํยงานราชการตํางๆ แตกํ็ยังไมมํีการ
แจ๎งความคืบหนา๎แตํอยาํงใด หนํวยงานลําสุดที่ญาติของเหยื่อเข๎าไปขอความชวํยเหลือคือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหํงชาติ ซึง่ได๎ดําเนินการโดยเขา๎มาเก็บ DNA ไปแล๎ว แตํก็ยังไมมํคีวามคืบหน๎าในการค๎นหาเหยื่อทั้งสองแตํอยํางใด  

ในขณะเดียวกันทางครอบครวัของเหยื่อเองยังถกูเพื่อนบา๎นซึ่งเป็นตํารวจ เข๎ามาหลอกลวงโดยกลําววาํตนเอง
สามารถชํวยเหลือให๎ท้ังสองได๎รบัการปลํอยตวัและถอนชื่อออกจากบัญชดีําได๎ โดยทางญาติของเหยื่อต๎องจํายเงินคํา
ดําเนินการในเรื่องนีซ้ึ่งทางครอบครัวของเหยื่อได๎รับจดหมายเรยีกเงินหลายครั้ง ทําให๎พ่ีชายเหยื่อได๎นําเรื่องนี้เขา๎แจง๎ความเพื่อ
ดําเนินคดีดว๎ย ทําให๎ผ๎ูต๎องหาในคดีนี้ได๎รับโทษจาํคุก 8 ปี (ตํอมาถูกลดโทษเหลือ 5 ปี ) อยํางไรกต็ามนายตาํรวจที่เป็นคนสมรู๎
รํวมคิดถูกไลํออกจากราชการ แตภํายหลังพบวาํนายตํารวจคนดังกลําวกลับไปรับราชการอยูํที่จังหวัดร๎อยเอ็ด   
 
 

กรณีที ่15 
 
ชื่อ : นายสมาน มธีรรม  
วันเกิดเหตุ : 2 มิถุนายน 2550  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  บ๎านเตาไห ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ๑   จ. กาฬสินธุ๑ 
วันที่บนัทกึ :  19 กันยายน 2554 
ที่อยู่ของเหยื่อ  :  ตําบลหลุบ อ.เมือง กาฬสินธุ๑ จ. กาฬสินธุ๑  
อาย ุ:  อายุประมาณ 62 ปี 
ชาติพนัธ์ :  ไทย 

สรุปการให้ถ้อยค า :  นายสมาน มีธรรม ประกอบอาชีพทาํโรงสขี๎าวในตาํบลหลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ๑ กํอนหน๎าที่นายสมานจะ
ถูกบังคับให๎สูญหายไปในวันที่ 1 มิถุนายน 2550 เขาเป็นอดีตสมาชิก อบต.ของตําบลหลุบและยังมชีํวยเหลือโครงการตําง ๆ 
ภายใน อบต. เป็นอยาํงดีโดยเฉพาะเรื่องการรณรงค๑ตํอต๎านยาเสพติดอีกดว๎ย  

ลูกสาวของนายสมานจดจําวันที่พํอหายไปได๎อยํางชัดเจนวํา   ในวันเกิดเหตุ นายสมานออกจากบ๎านเพื่อไปสํง
ข๎าวสารยังร๎านค๎าในเวลาประมาณ 8 นาฬิกา เหมือนอยํางที่เคยทํา จวบจนนายสมานสํงข๎าวสารยังร๎านค๎าในบริเวณตลาดทุํง



นาทองเสร็จ ก็ขับรถกลับบ๎านตามปกติ แตํเมื่อเวลาลํวงเลยมาถึง 10 โมงเช๎าแล๎ว นายสมานยังไมํกลับถึงบ๎านและโทรศัพท๑ก็
ขาดการติดตํอตั้งแตํตอนนั้น ทําให๎ครอบครัวพบวํานายสมานหายตัวไปพร๎อมกับรถนิสสันฟรอนเทียร๑   เมื่อสอบถามเจ๎าของ
ร๎านค๎าที่นายสมานมาสํงข๎าวสาร  เจ๎าของร๎านเองก็แจ๎งวํานายสมานมาสํงข๎าวตามปกติ เสร็จแล๎วก็ขับรถออกไป โดยไมํมีอะไร
ผิดสังเกตเลย       

ทางครอบครัวของนายสมาน เชื่อวําการหายตัวไปของนายสมานนําจะมีความเกี่ยวข๎องกับกรณีความขัดแย๎งเรือ่งการ
ขยายโรงสี ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัว  เพราะกํอนหน๎านั้น นายสมานเองมีเรื่องทะเลาะเบาะแว๎งกับเจ๎าของที่นาซึ่งตั้ งอยูํติด
กับที่นาของครอบครัวมีธรรม  เจ๎าของที่นาแปลงใกล๎เคียงขณะนั้นเป็นตํารวจนายหน่ึง ทางครอบครัวนายสมานเชื่อวําครั้งหนึ่ง
นายตํารวจคนดังกลําวเคยเข๎ามาขํมขูํคนงานของโรงสีนายสมานด๎วย ทําให๎คนงานหลายคนไมํกล๎ามาทํางานเพราะกลัวจะถูก
อุ๎มหายหลังจากที่มีคนแปลกหน๎ามาถามเวลาไปกลับ และเวลาเดินทางมาทํางานท่ีโรงสีของนายสมาน 

บริเวณที่นายสมานถูกทําให๎หายตัวไปอยูํบริเวณ ถนนสายหลักเชื่อมระหวํางร๎อยเอ็ดและกาฬสินธุ๑  และในพื้นที่ยังมี
ขําวลืออีกวํา มีผ๎ูเห็นวํารถนิสสันฟรอนเทียร๑ขับมุํงหน๎าเข๎าตัวเมืองกาฬสินธุ๑ แตํบางแหลํงกลําววํารถขับกลับเข๎ามายังหมูํบ๎านที่
นายสมานอยูํ  
 
การด าเนินการอย่างเป็นทางการ : ประมาณเวลาบําย 2 โมงวันเดียวกัน ครอบครัวของนายสมานจึงนําเรื่องเข๎าแจ๎งความ
กับตํารวจ ในสภอ.ใกล๎บ๎านแตํกลับได๎รับการปฏิเสธ เพราะทางตํารวจอ๎างวําหากต๎องการแจ๎งคนหาย ต๎องรอให๎ครบ 24 ชั่วโมง
เสียกํอน   ส่ิงเดียวที่ทางตํารวจได๎ชํวยเหลือญาติของเหยื่อในขณะนั้น คือชํวยติดตามรถให๎ตามรูปพรรณที่ทางครอบครัวนาย
สมานให๎ข๎อมูลไว๎ จนเวลาผํานไปประมาณ 2 อาทิตย๑ทางตํารวจจึงได๎มาสอบถามข๎อมูล และทางตํารวจเองได๎สอบสวน 
เพื่อนบ๎านของนายสมานที่เคยมีเรื่องทะเลาะกันด๎วย แตํไมํได๎มีการสอบสวนเชิงลึกแตํอยํางใด และจวบจนปัจจุบันก็ยังไมํมี
ความคืบหน๎าในคดีแตํอยํางใด  

หลังจากการการหายตัวไปอยํางไร๎รํองรอยประมาณ 1 ปี ของนายสมาน มีธรรม กรณีของนายสมานก็ได๎รับการ
ตรวจสอบอีกครั้งโดย DSI ซึ่งญาติของนายสมานได๎เข๎ารํวมกับนางพิกุล ในการยื่นเรื่องร๎องขอให๎ DSI เข๎ามาสืบสวน อยํางไรก็
ตามทางครอบครัวมีธรรมเองก็พบวํา ทาง DSI ยังไมํสามารถรายงานความคืบหน๎าทางคดีเชํนกัน อีกทั้งยังได๎รับแจ๎งวําไมํ
สามารถทําเป็นคดีพิเศษได๎ นอกจากนี้ทางครอบครัวมีธรรมเคยได๎เข๎าพบกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติเพื่อรายงาน
ในเรื่องนี้ด๎วย ความคืบหน๎าลําสุดในต๎นปี 2554 มีเจ๎าหน๎าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร๑ ในนามของกระทรวงยุติธรรม ได๎เข๎า
มาเก็บข๎อมูล DNA จากญาติและคนในครอบครัวมีธรรมเทํานั้น 
 
 

กรณีที ่16 
ชื่อ : นายกมล เหลําโสภาพันธุ๑  
วันเกิดเหตุการณ์ : 9 กุมภาพันธุ๑ 2551 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ถนนจันทร๑สนิท อ. บ๎านไผํ จ. ขอนแกํน  
วันที่บนัทกึ :  16 กรกฎาคม 2554  
ที่อยู่ของเหยื่อ : 87/85 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกํน จ. ขอนแกํน   



อายุ :  51 ปี  
ชาติพนัธ์ :  คนไทยเชื้อสายจีน 
สรุปการให้ถ้อยค า  : นายกมล ประกอบอาชีพเป็นตัวแทนจําหนํายน้ํา และเครื่องดืม่แอลกอฮอล๑รายใหญใํนจังหวัดขอนแกํน 
และยังเป็นสมาชกิของ เครือข่ายประชาชนต่อตา้นคอร์รัปชั่น10 เหตุการณ๑การบังคับให๎สูญหายเกดิขึ้นกับนายกมลเมื่อวันท่ี 9 
กุมภาพันธุ๑ 2551 และจวบจนปัจจุบันยังไมมํีใครทราบชะตากรรมของนายกมลอีกเลย  

นายกมล เติบโตมาในครอบครวัซึ่งทาํธุรกจิสํวนตวั สามารถสํงลูกชายของเขาสองคนเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มี
ชื่อเสียงในกรงุเทพฯ ได๎ บุตรชายทั้งสองของนายกมลศกึษาในคณะนิติศาสตร๑  ในปี 2544  นายกมลเริ่มมีบทบาททางสังคม
มากขึ้นในฐานะนักกจิกรรม   และในปี 2547 นายกมลได๎เขา๎รํวมกับเครือขํายประชาชนตํอต๎านคอรัปชั่น   โดยนายกมลมี
ความคุ๎นเคยอยํางดีกับแกนนําบางคนของกลุํมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขณะนั้น  ทําให๎นายกมลกลายเป็นแกนนํา
คนสําคัญในจังหวัดขอนแกํนในการตํอตา๎นการทุจริตในจังหวัดขอนแกํน   นอกจากนีใ้นระหวาํงปี 2549-2550 นายกมลยงั
สนับสนุนให๎น๎องชายของเขา (นายประเสริฐ เหลําโสภาพันธุ๑) สมคัรชิงตาํแหนํงนายกเทศมนตรีของ อ. บ๎านไผํด๎วย 

ภายหลังจากการเขา๎รํวมกลํุมพันธมิตร ฯ นายกมลเองไดเ๎ข๎าตรวจสอบกรณกีารทุจรติหลายกรณี และพยายาม
กลําวโทษกับเจา๎หน๎าที่ท๎องถิ่นหลายคน  ในกรณีของการกํอสร๎างทางรถไฟ และกรณีของการกํอสร๎างตึกอสังหาริมทรัพย๑ตําง ๆ 
วํามกีารทุจริตเอื้อผลประโยชน๑แกํพวกพ๎องโดยมคีวามเกี่ยวข๎องกบันายกเทศมนตรีอีกคนหนึ่งซึ่งทาํธุรกิจอสงัหาริมทรัพย๑ใน จ.
ขอนแกํน นายกมลจึงเข๎าร๎องเรยีนกับเจา๎หน๎าทีต่ํารวจ สภอ.บ๎านไผํเกี่ยวกับกรณีดงักลาํว รวมไปถึงกลําวโทษผู๎กาํกับสถานี
ตํารวจภูธรบ๎านไผํในขณะน้ันวาํเพิกเฉยตํอการปฏิบัติหน๎าทีใ่นกรณีที่เขาร๎องเรียน ทาํใหช๎ํวงกลางปี 2550 นายกมลเริ่มถูก
คุกคามในหลากหลายรูปแบบ 

จวบจนเมื่อ 20 มกราคม 2551 นายกมล ได๎เขียนจดหมายขอความคุม๎ครองในกรณีท่ีเขาถกูคกุคาม ซึ่งเนื้อความใน
จดหมายคาํร๎องได๎ระบชุื่อนายตํารวจหลายคน เอาไว๎   หลังจากยืน่หนังสือขอความคุม๎ครองไมํนาน มีนายตาํรวจบางคนเข๎ามา
พบและขอโทษตํอนายกมลในกรณีที่เกิดขึ้น แตํทางตํารวจเองก็ไมํได๎ดําเนินการตามที่นายกมลตอ๎งการให๎ตรวจสอบพฤตกิรรม
ของตาํรวจกลุํมนั้น   ทําให๎สถานการณ๑ของนายกมลตอนนั้นมีความสุํมเส่ียงมากขึ้น ตัวเขาเองก็เริม่มีความระมัดระวังในการใช๎
ชีวิตประจําวันมาก และจงึซื้อประกันชีวติเอาไว๎ดว๎ย 

วันท่ี 7 กมุภาพันธ๑ 2551 เป็นวันท่ีนายกมล ถูกบังคับให๎สูญหายไป ลูกชายของนายกมลเลําเหตุการณ๑วันน้ันให๎ฟงัวาํ 
เช๎าของวันท่ี 7 กมุภาพันธ๑ นายกมลได๎รับโทรศัพท๑จากตํารวจสภอ. บ๎านไผํเพื่อให๎เขา๎พบและพูดคุยเรื่องการร๎องขอความ
คุ๎มครองพยาน  โดยนายกมลใช๎เวลาทั้งวันในวันน้ันในการเดินทางไปกลับระหวํางบ๎านและโรงพักหลายรอบเพื่อจดัการธุระตําง 
ๆ  จนถึงชํวงประมาณหวัค่าํ  ครั้งสุดท๎ายทีค่นในบ๎านได๎คุยกับนายกมลคือชวํงประมาณ 3 ทุมํ เนื่องจากลูกชายคนเล็กได๎โทร
หานายกมลเพื่อตรวจดูวาํนาย กมลเสร็จธุระหรือยัง  นายกมลแจ๎งวาํยงัไมํเสร็จธุระ  หลังจากนัน้ไมํนานนายกมลได๎โทรศัพท๑
กลับมายงัลูกชายคนเล็กเมื่อเวลาประมาณหา๎ทุํมหลายครั้ง แตํครั้งนี้ลูกชายนายกมลไมํได๎รับสาย   ตํอมาเมื่อเห็นสายที่ไมํได๎
รับเป็นเบอร๑ของนายกมล ลูกชายคนเล็กจึงโทรกลับไปแตํพบวาํสายถกูตัดไปและตดิตํอพํอไมํได๎อกีเลย  เมื่อครอบครัวพบวํา
นายกมลหายตวัไป  จึงได๎ร๎องขอตรวจดูข๎อมูลในกล๎องวงจรปดิของสถานีตํารวจที่นายกมลเดินทางไปคุยธุระ เจา๎หน๎าที่ท่ี
เกี่ยวข๎องไมํอนุญาตให๎ญาติดูขันทึกจากกล๎องวงจรปิด แตํได๎แจง๎แกํญาติวาํจากบันทึกของ สภอ.บ๎านไผํ นายกมลเดินออก

                                                           
10 กลุํมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กํอตั้งขึ้นครั้งแรกเพื่อตํอต๎านรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในกลุํมประกอบด๎วยกลุํมคนที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑, ชนชั้นกลางใน
กรุงเทพมหานคร, ประชาชนในภาคใต๎ เป็นต๎น 



โรงพักเวลาประมาณ 23.40 น. และนับจากนั้นก็ไมมํีใครพบเห็นตัวนายกมลอีกเลย จนเมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ๑  2551 มีคนพบ
รถยนต๑ยี่ห๎อซูบารุ สีแดงจอดอยูํตรงบริเวณโรงพยาบาลสิรินธร ต.บ๎านแฮด ซึ่งหาํงออกไปจากโรงพักบ๎านไผํประมาณ 15 
กิโลเมตร  

นายประเสริฐ เหลําโสภาพันธ๑ นอ๎งชายของนายกมล ได๎ขอข๎อมูลการใช๎โทรศัพท๑จากบริษัทผ๎ูให๎บรกิารเพื่อให๎ติดตาม
หาตําแหนํงที่อยูํของนายกมล แตํก็ไมํมีความคืบหนา๎  สํวนทางครอบครัวของนายกมลเองได๎ตามหานายกมลในหลายแหงํทั้ง
จากสุสานจีน จากมูลนิธิรํวมกตญั๒ูและตามไปดศูพนิรนามตามที่ตําง ๆ แตํก็ยงัไมํพบนายกมลแตํอยํางใด  จากข๎อมูลการใช๎
โทรศัพท๑พบวําสํวนมาก ในวันที่ 1-7 กุมภาพันธ๑ 2551 นายกมลได๎โทรไปหานายตาํรวจคนหน่ึง   และในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ๑ ก็
มีการโทรศัพท๑หานายตํารวจคนนั้นถี่ขึ้น และจากบันทึกข๎อมูลการใช๎โทรศัพท๑ยังพบเวลาที่นายกมลโทรหาลูกชายชวํงเวลา
ประมาณห๎าทุมํในวันท่ี 7 ด๎วย  

มีรายงานวําเจ๎าหน๎าที่ตาํรวจ สภอ.บ๎านไผํเคยแจ๎งกับครอบครวัของเหยื่อวํานายกมล อาจจะขา๎มฝั่งไปยงัประเทศ
กัมพูชาเพื่อเลํนการพนัน แตํทางครอบครัวของนายกมลไมํเชื่อ และได๎ลองไปตรวจดยูังดาํนตรวจคนเข๎าเมือง ซึ่งก็ไมํพบรายชื่อ
ของนายกมลปรากฏอยูํแตํอยาํงใด ในวันที่ 8 กุมภาพันธ๑ 2551 เพื่อนเกําของนายกมลซึ่งเป็นแกนนําในกลํุมพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยในขณะนั้น ได๎โทรหาภรรยานายกมลเพื่อจะให๎ความชวํยเหลือแกํครอบครวันายกมล  และได๎แจง๎กับ
ครอบครัวนายกมลวําตนเองจะรายงานเรื่องนี้กับเครือขํายฯ ที่กรงุเทพฯ ดว๎ยเพื่อให๎ชวํยติดตามคน๎หา  แตํหลังจากนั้นก็ไมํได๎
ติดตํอกับครอบครัวนายกมลอีก  

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2551  ครอบครัวนายกมลได๎รับโทรศัพท๑จากบุคคลนิรนาม แจ๎งวํานายกมลเสียชวีิตแลว๎ 
นอกจากนี้โทรศัพท๑นิรนามยงับอกอีกวาํรู๎จักนายตํารวจสองคนท่ีเกี่ยวข๎องกับการหายตวัไปของนายกมลอีกดว๎ย  หลังจากนั้น
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 มีคนเอาทรายเปลํามาทิง้หน๎าบา๎นของนาย กมลโดยไมํทราบสาเหตคุล๎ายกับเป็นการขมํขูํ 
 
การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม : ในวันที่ 8 กุมภาพนัธ๑ 2551 เวลาประมาณ 9.30 น. น๎องชายของนายกมลและ
ภรรยา เป็นผ๎ูเข๎าแจ๎งความที่สภ. บ๎านไผํวํานายกมลนั้น หายตัวไปและไมํได๎กลับบ๎านทั้งคืน  จนเวลาประมาณบาํยสามโมง
ญาติทั้งสองจงึได๎กลับออกมา  รวมถงึได๎เขา๎สอบถามกับนายตาํรวจนายหนึ่งเกี่ยวกับกรณกีารหายตัวไปของนายกมล ซึ่งได๎รับ
การแจง๎วาํในวันเกิดเหตุเกดินั้น นายกมลได๎เดินทางออกไปจากสภอ.ประมาณ ห๎าทุํมสี่สิบนาที  อยํางไรกต็ามทางตํารวจเองได๎
ลงบันทึกประจําวันไว๎ และแจง๎วาํจะติดตามสืบคดีนี้ แตํจวบจนปจัจุบันยังไมมํีความคืบหน๎าใด ๆ  

จากการชันสูตรและตรวจสอบลายนิ้วมือในรถของนายกมล พบวาํมีลายนิว้มือจํานวน 8 ลายนิ้วมือที่ไมํใชเํป็นของ    
นายกมล  นอกจากนี้ยงัพบกญุแจมือในชํองเก็บของอีกด๎วย ทําให๎ครอบครัวของนายกมลและญาติ ขอใหม๎ีการทําสําเนา
รายงานการตรวจสอบรถสํงมาให๎กับญาติ ๆ แตํทางตํารวจกลับปฏิเสธที่จะดําเนินการให๎ ทางครอบครัวของนายกมลจงึเขา๎แจง๎
กับสํานักงานตาํรวจแหํงชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่กรงุเทพฯ  เพื่อให๎มกีารสอบสวนทางวินัยกับตํารวจใน สภอ. บ๎านไผํ และทางครอบครัว
ยังได๎เขา๎แจง๎กรณกีารหายตวัไปของนายกมลดว๎ย  แม๎ทางสํานักงานตํารวจแหงํชาติจะดําเนินการสอบสวนให๎ อยํางไรก็ด ี
ภายหลังทางญาติได๎รับแจ๎งวาํไมสํามารถระบุตัวผ๎ูกระทาํผิดได๎ เพราะไมํพบหลักฐานของการกํออาชญากรรม  ทางครอบครัว
นายกมลจึงไดเ๎ข๎าร๎องเรียนกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ และ DSI อีกครั้งเพื่อให๎รับเป็นคดีพิเศษ   ซึ่งตอนนี้ทาง 
DSI ได๎รับกรณีของนายกมล เหลําโสภาพันธ๑เอาไวเ๎มื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 ในสํวนของการหายตวัไปอันเกี่ยวข๎องกับการ
ตํอต๎านคอร๑รัปชั่นและความขัดแย๎งในระดับชาติ เลขคดีที่ 10/2553 และดําไปสํูการดําเนินการสืบสวนและเอาผดิทางคดตีํอไป 



กํอนหน๎าที่ DSI จะรับกรณีของนายสงกรานต๑เป็นคดีพเิศษ ในวนัท่ี 20 กมุภาพันธ๑ 2551 ทางครอบครัวได๎รับหมาย
ศาลแจง๎ให๎ทราบวาํ มีจดหมายรอ๎งเรียนวํานายกมลแทรกแซงการทํางานของเจ๎าหน๎าที่ และออกหมายจับในวันท่ี 4 มีนาคม 
2551 หลังจากนั้นจงึมคีําตดัสินจากศาลวาํนายกมล หลบหนีหมายศาลดงักลําว   
 

 
 
 
ภาคใต ้
 

กรณีที ่17 
 
ชื่อ : นายแวฮะรงค๑ รอฮิง และนายยา เจ๏ะดอเลาะ 
วันเกิดเหตุการณ์ : 27 มีนาคม 2545 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ระหวํางอ .ยะหาและอําเภอเมืองยะลา  
วันที่บนัทกึ : 16 สิงหาคม 2548 
ที่อยู่ของเหยื่อ : บ๎านเลขที่ 32 ม .4 ต  .ปาโต อ .ยะหา จ.ยะลา และบ๎านเลขที่ 27 ม.4 ต .ปาโต อ.ยะหา จ.ยะลา  
อาย ุ: ไมํทราบ 
ชาติพนัธ์ : มลาย ู
สรุปการให้ถ้อยค า 11: คนงานกรดียางสองคนคือนายแวฮะรงค๑ รอฮิงและนาย ยา เจ๏ะดอเลาะ หายตัวไปเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 
2545 ระหวํางที่ท้ังสองเดินทางไปพบเจ๎าหน๎าที่ตาํรวจที่อาํเภอเมอืงยะลา 

วันน้ัน สองคนซึง่เป็นเพื่อนกันไดร๎ับโทรศัพท๑จากคนร๎ูจกัที่คุ๎นเคยกับตํารวจชื่อดอเลาะห๑ รอยิง ดอเลาะห๑ชวนแวฮารงค๑ และยา
ให๎ไปพบเขาเพื่อสอบถามเรื่องทีผ๎ู่กํอความไมํสงบเข๎าโจมตีที่อําเภอบันนังสตาและมีตาํรวจถูกยิงเสียชีวิต ไมํเป็นเรื่องผิดปกติ
ที่ดอเลาะห๑จะขอพบพวกเขาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ๑ความไมํสงบตํางๆ เป็นเวลานับปีท่ีดอเลาะห๑มักปรากฏตัวพบกับ
ชาวบา๎นเพื่อสอบถามข๎อมูลผ๎ูกํอความกไมํสงบทีเ่กี่ยวข๎องกับเหตกุารณ๑ตาํงๆ หรือพยายามหาขาํวการกํอเหตุในอนาคต ผ๎ูซึ่งให๎
ข๎อมูลขําวสารท่ีเป็นประโยชน๑มักได๎รับการตอบแทนดว๎ยเงินเป็นรางวัล 

ดอเลาะห๑ได๎ขอให๎แวฮะรงค๑ และยา ไปพบท่ีโรงแรมปารค๑วิว ในอาํเภอเมืองยะลา ประมาณ 5 โมงเย็น โดยทัง้สองใช๎
รถจักรยานยนต๑ของยา แวฮะรงค๑ได๎แจ๎งกับภรรยา(นางมีนะ ยาโงะ)วาํเขาจะกลับมาประมาณ 3 ทุํม – เธอรออยูํแตํเขาไมํ
กลับมา 

                                                           
11 มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพเป็นหนํวยงานแรกที่เก็บข๎อมูลกรณีนี้, รายละเอียดตํางๆที่ปรากฏนี้ได๎เผยแพรํอยํางกว๎างขวางในรายงานขององค๑การฮิวแมนไรท๑ วอทช๑, ‘It 

was Like Suddenly My Son No Longer Exitsed’ พิมพ๑เผยแพรํ พ.ศ. 2550, โปรดดู www.hrw.org/asia/thailand 



หลังจากที่รอการกลับของยาตลอดทั้งคืนภรรยาของเขา(นางอาบีนะฮ๑ ฮะยดีานงิ) จงึไปตามหาเขาที่อ.เมือง ยะลา 
ครั้งแรกนางอาบีนะได๎ไปหาที่โรงแรมเพื่อดวูํามีใครพบเห็นยาบ๎าง แตํไมํพบอะไรเลย สองวันหลังจาการหายตวัไปของทัง้สอง
นางอาบีนะเดินทางไปพบตาํรวจที่สถานนีตํารวจภูธร เมืองยะลา เพื่อสอบถามแตํไมํไมมํีขําวคราวเกีย่วกับทั้งสอง ตํอมาได๎มี
การรถจกัรยานยนต๑ของยาจอดทิง้ไว๎ที่สวนยางในจงัหวัดพัทลุง หํางจากอําเภอเมืองยะลาประมาณ 240 กิโลเมตร 

เมื่อสอบถามวาํเธอเชื่อวําใครต๎องรับผิดชอบการหายตัวไปของยา และแวฮารงค๑ ภรรยาของยาบอกชื่อของจาํสิบ
ตํารวจ ธีระนัฐ จันทะโน และจําสิบตํารวจวิรัช บุญไชยโย(แม๎จะไมมํีรายละเอยีดถงึพื้นฐานของความสงสัยของเธอ)  

การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ภรรยาของนายยา เจ๏ะดอเลาะห๑ ได๎แจ๎งความกับตาํรวจ สภอ.ยะลาเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 
2545 เธอยังได๎ร๎องเรียนตํอคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหํงชาติ นอกจากนี้ครอบครวัได๎รับเงินเยยีวยาจาํนวน 1 แสนบาทจาก
รัฐบาลตามข๎อเสนแนะของ กอส.  
 

กรณีที ่18 
 
ชื่อ : นายบูรฮัม มะอีลา และนายอับดุลมามัน อับดุลราคมิ 
วันที่เกิดเหตุ : เดือนมีนาคม หรอืเมษายน 2546 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : อําเภอสุไหงโกลก จังหวดันราธวิาส 
วันที่บนัทกึ : 17 สิงหาคม 2548 
ที่อยู่ของเหยื่อ : 5 หมูํ 2 ต .ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส / 554 ม .2 ต .ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  
อาย ุ: ไมํทราบ / 48 ปีตามลําดับ 
ชาติพนัธ์ : มลาย ู
สรุปการให้ถ้อยค า :12 ในวันที่ท้ังสองหายตวัไป บูรฮัม มะอีลา และอับดุลมามัน อับดุลลาคิม กลับจากตลาดในอ.สุไหงโกลก 
หลังจากกลับจากตลาดรถจกัยานยนต๑ของพวกเขาถูกบังคับให๎หยุดที่จุดตรวจของทหารซึ่งมีรถทหารสองคันจอดอยูํ 
ผ๎ูเห็นเหตุการณ๑เลําวําทัง้สองถกูทหารนําตวัไปและเห็นรถจกัรยานยนต๑ของพวกเขาถูกนําไปไว๎หลงรถทหาร ผ๎ูเห็นเหตุการณ๑ไมํ
กล๎าเขา๎ไปชํวยเหลือเนื่องจากกลัววาํพวกเขาจะถกูนําตัวไปดว๎ย 

พี่ชายของอับดุลมามัน นายอับดลุรอฮิม อับดุลราคมิ กลําวกับฮิวแมนไรท๑ วอทช๑ วําน๎องชายของเขาอยูํผิดที่และผิด
เวลา เขากลําววําเป้าหมายของการลักพาตวัคือนายบูรฮมั ไมํใชํอบัดุลมามัน แตํเนื่องจากมีพยานเห็นเหตุการณ๑ทําใหต๎ํารวจไมํ
สามารถปลํอยตัวอับดุลมามันเปน็อิสระได๎ อับดุลมามันคงไมํนิง่เงยีบอยูํได๎และครอบครัวของเขาก็รู๎จักนักการเมืองระดับชาติ
หลาย คนในจังหวัดนราธิวาส 13 

                                                           
12  ข๎อมูลบางสวํนมาจากข๎อมูลท่ีเก็บโดยมลูนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ รวมกับข๎อมูลเพิ่มเติมจากรายงานของ Human Rights Watch  เลํม , ‘It Was Like 
Suddenly My Son No Longer Existed’ published in 2007, เข๎าถงึได๎จาก : www.hrw.org/asia/thailand 
13 กลุํม “วาดะห๑”  เป็นกลุํมนักการเมืองมุสลิม ซึงกํอต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยมีจุดประสงค๑เพื่อเคล่ือนไหวทางการเมืองเพื่อพี่น๎องมุสลิมเป็นหลัก 

http://www.hrw.org/asia/thailand


นายบูรฮัมเดมิถูกสงสยัวาํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการยงินายตํารวจนายหนึ่งที่เรียกกันวาํ “เสธแดง”  ชือ่จริงคือพันตาํรวจ
เอกสุธรรม ศิรินะขะนนท๑ ซึ่งทาํงานกับหนํวยงานเกีย่วกับยาเสพตดิ ไมํชัดเจนวาํข๎อมูลจากเจา๎หน๎าที่จะถูกต๎องหรือไมํ แตํสองปี
กํอนบูรฮัมจะหายตัวไปเขาถกูจาํคุกเป็นเวลาสองปีในข๎อหาเสพยาเสพติด พํอของเขานายมะอีลา บินสือแม กลาํวกับมูลนิธิ
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพวาํบูรฮัมไมเํคยเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด เขาเพยีงต๎องการรับผิดแทนน๎องชาย และไมํต๎องการให๎น๎องชายติด
คุก พํอของบูรฮมับอกกับฮิวแมนไรท๑ วอทช๑วําเขาไมเํชื่อวําบูรฮัมจะสามารถใช๎ปืนในการฆําคนได๎ 

การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ครอบครัวของทั้งสองไมํไดแ๎จ๎งความอยาํงเป็นทางการกับเจา๎หน๎าที่ตาํรวจ เพราะเชื่อวาํ 
“ตํารวจคงไมํสืบสวนเรื่องนี้” สํวนพ่ีชายนายอับดุลมามันกลําวไวใ๎นรายงานของ Human Rights Watch วํา กํอนหน๎านี้ทาง
ครอบครัวได๎รับการบอกเลําจากตํารวจกองบังคับการปราบปราม และตํารวจภาค 9 วําพวกเขาจะไมํลังเลใจในการฆําผูต๎๎อง
สงสัยซึ่งเป็นผ๎ูค๎ายาเสพติดและผ๎ูกํอความไมํสงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต๎ กํอนทัง้สองจะหายตัวไปในปี 2546 รัฐบาลทักษิณ 
ชินวัตร ได๎ประกาศนโยบาย“สงครามยาเสพตดิ” เพื่อตํอต๎านการใช๎และการค๎ายาเสพติดซึ่งเป็นเหมือนการให๎  “ไฟเขียว”  กับ
ตํารวจในการจดัการกระทําด๎วยการละเมดิและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย 

 
กรณีที ่19 

ชื่อ : นายสาการียา กาเจ  
วันเกิดเหต:ุ 29 มิถุนายน 2546 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ระหวํางเส๎นทางบา๎นบันนังบูโจ และอําเภอเมอืงยะลา อ.เมือง จ. ยะลา  
วันที่บนัทกึ : 13 มิถุนายน 2554 (เก็บข๎อมูลครั้งที่2) 
ที่อยู่ : 7 ม.5 ต. กรงปินัง อ.กรงปินัง จ. ยะลา 
อายุ  : ไมํทราบ 
ชาติพนัธ์ : มลาย ู
สรุปการให้ถ้อยค า : นายสาการียา กาเจ เป็นเจา๎ของสวนยางพารา เขามีบตุร 3 คน ถูกบังคับให๎สูญหายไปเมื่อวันท่ี 29 
มิถุนายน 2546 เวลาประมาณ 10 โมงเช๎า บริเวณเส๎นทางบ๎านบนันังบูโจ อยูํระหวาํงทางไปอ.เมืองยะลา 

กํอนที่นายสาการียาจะหายตัวไป ได๎บอกกับภรรยา นางปิอ๏ะ กามา วําจะไปดูรถจกัรยานยนต๑ที่ร๎านในหมูํบ๎าน
ใกล๎เคยีงกับเพื่อนชื่อนายสุไร ยะ ซึ่งเป็นคนขายของตามบา๎นในตวัเมือง แตํทั้งสองก็ไมํไปท่ีร๎าน  
2-3 สัปดาห๑ตํอมารถจกัรยานยนต๑ของสาการียาถูกพบในบริเวณหํางไปจากหมูํบา๎น โชคไมํดทีี่ไมํมีใครทราบสาเหตุหรือเห็น
เหตุการณ๑ มเีพียงขาํวลือวํามคีนพบเห็นรถตู๎ที่มีลกัษณะเหมือนรถที่ใช๎ลักพาตวัเดก็เขา๎มาและเกี่ยวข๎องกับการหายตวัไปของ
ทั้งสอง 

จากคําบอกเลําของนางปิอ๏ะ ปกติแล๎วครอบครัวของเธอมักเป็นที่อิจฉาของเพื่อนบ๎าน (นายสาการียามีเพื่อนทีเ่ป็น 
อ.ส.หนํวยงานความมั่นคง และยังมเีพื่อนที่เป็นกาํนัน)อกีทั้งครอบครัวเธออยูํในหมูํบ๎านท่ีชาวบา๎นยากจน ทําให๎หลายครัง้ที่
ครอบครัวถกูกลําวหาจากเพื่อนบ๎านตํางๆ จนมเีจา๎หน๎าทีต่ํารวจเขา๎มาตรวจค๎นทรัพย๑สินบ๎านบํอย ๆ    



ในวันที่ 29 มิถุนายน 2546 เวลาประมาณ บาํยโมง ภรรยาของนายสาการยีาเห็นวาํสามยีังไมกํลับบ๎าน ดังนั้นจึง
ตัดสินใจออกไปตามหาและได๎ทราบขําวลือเรื่องของรถตู๎ที่อาจจะเกี่ยวข๎องกับการหายไปของสามี ในวันตํอมาเธอจงึได๎เขา๎แจง๎
ความกับตาํรวจเรื่องการหายตวัไปของสามี    
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ในวันที่ 30 มถิุนายน 2546 ครอบครัวของนายสาการียา ได๎พยายามเขา๎แจง๎ความเรื่อง
การหายตัวไปของนายสาการียายัง สภอ.กรงปินัง ในเบื้องต๎นทางตาํรวจไมํรับแจง๎ โดยให๎เหตุผลวําเหตุเกดิขึ้นนอกพื้นที่ท่ี
รับผิดชอบ ดังนั้นทางครอบครัวจงึไปแจ๎งความยงั สภอ.เมืองยะลา และ สภอ.ยะลาได๎รับแจ๎งความเรื่องการหายตวัไปของ นาย
สาการียาไว๎  อยาํงไรก็ตามเป็นเวลากวํา 1 ปใีห๎หลังจากเกิดเหตทุี่ตํารวจเริ่มสืบสวนสอบสวน หลังจากนั้นก็ไมํมคีวามกา๎วหน๎า
เกี่ยวกับเหยื่อหรือที่อยูํของเขา  

หลังเกิดเหตุ 3 ปีทางครอบครวั(น๎องสาวของนายสาการียา)ได๎ไปขอใบมรณะบัตรจากอําเภอธารโต โดยไมํเจตนา
เนื่องจากความเข๎าใจผิดกันในการส่ือสารกับเจ๎าหน๎าที่ สภอ. ธารโต อยํางไรกต็ามนางปิอ๏ะต๎องการให๎มีการถอนใบมรณะบัตร 
เพราะนี่เป็นเหตใุห๎เจา๎หน๎าทียุ่ติการสอบสวนตามกฎหมาย และตามหาสามีของเธอ จนขณะนี้ยังไมํมีความก๎าวหน๎าใดๆ 

สําหรับการชวํยเหลือทางครอบครัวของเหยื่อเคยได๎รับความชํวยเหลือ 4,000 บาท จากอําเภอกรงปินังแตกํ็ไมํทราบ
วํา เป็นความชวํยเหลือนือ่งจากกรณีใด นอกจากนี้ได๎รับเงินชวํยเหลือจากคณะกรรมการเยียวยาผ๎ูได๎รับผลกระทบจาก
สถานการณ๑ความไมํสงบจากสถานการณ๑ภาคใต๎ (กยต.) จาํนวน 100,000 บาท  

 
กรณีที ่20 

 
ชื่อ : นายอรุณ โมง  
วันที่เกิดเหตุ : 6 มกราคม 2547  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : บ๎านของเหยื่อใน อ.สะบา๎ย๎อย จ.สงขลา  
วันที่บนัทกึ : 20 สิงหาคม 2548 
ที่อยู่ของเหยื่อ  : อ.สะบ๎าย๎อย  จ. สงขลา   ย๎ายมาจากบา๎นเดมิที่ 84/4 ม. 2 ต. สากอ  อ. ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
อาย ุ : 51 ปี 
ชาติพนัธ์ : มลาย ู
สรุปการให้ถ้อยค า : นายอรุณ โมง เป็นพํอของลูกอีก 5 คน เขาประกอบอาชีพชาํงตัดผม เขาถูกลักพาตัวไปจากบา๎นของ
ภรรยาที่อ.สะบ๎าย๎อย จ. สงขลา โดยกลุํมชายที่อาํพรางตนเองดว๎ยหมวกไหมพรม 

ในวันที่เกิดเหตุเวลาประมาณ 5 โมงเย็น ชายกลุํมหน่ึงประมาณ 4-5 คน เข๎ามาบังคับนายอรุณ และได๎ตีเขาด๎วยปืนท่ี
หน๎า หลังจากนั้นพวกเขาได๎นาํตวัอรุณขึ้นรถปิคอัพ – และนั่นคือครั้งสุดท๎ายที่ครอบครวัได๎เห็นนายอรุณ กลุํมชายดังกลําวไมํได๎
แจ๎งข๎อมูลใดๆ เกี่ยวกับการกระทําการในครั้งนี้ ท้ังยังไมํไดแ๎สดงหมายจับกุมเขาด๎วย 

ลูกสาวคนหน่ึงในจาํนวนบตุรห๎าคนของอรุณ นางสาวทัศนีย๑ โมง กลําววาํ การท่ีพํอของเธอถูกลักพาตัวไปอาจจะ
เกี่ยวกับเหตุการณ๑ปล๎นปืนท่ีคํายปิเหล็ง จ. นราธิวาส เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2547  ( 2 วันกํอนท่ีนายอรุณถกูบังคับให๎สูญหาย) 



นายอรุณถูกจับตามองจากตาํรวจตั้งแตํยา๎ยมาอยูํที่ อ.สะบ๎ายอ๎ย แตํอยํางไรก็ตามข๎อสงสัยเหลํานี้ก็มิได๎อยูํบนพ้ืนฐานของ
พยานหลักฐานท่ีมีน้าํหนัก  
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ :  ครอบครัวของเหยื่อได๎เขา๎แจ๎งความครั้งแรกที่ สภอ.สะบ๎าย๎อย และตํอมานางสาวทศันีย๑
ก็เข๎าแจ๎งความอกีครั้งที่ สภอ. ศรีสาคร แตํไมํได๎รับการตอบกลับใดๆนอกจากความจริงทีว่ํากรณีเป็นเรื่องยากในการสืบสวน
เนื่องจากไมมํีหลักฐาน 

ครอบครัวได๎รับเงินชวํยเหลือจารฐับาลจาํนวน 100,000 บาทตามข๎อเสนอแนะของ กอส. 
 

กรณีที ่21 
 
ชื่อ : นายบูดือมัน วอนิ และนาย อิบรอฮิม กายอ 
วันเกิดเหตุ : 8 มกราคม 2547  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : บ๎านของนายอิบรอฮิม  
วันที่บนัทกึ : 13 มิถุนายน 2554 (วันท่ีรับรายงานครั้งที่ 2) 
ที่อยู่ของเหยื่อ : 173 ม.11 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา และ 279 ม.1ต.บันนังสตา อ.บันนงัสตา จ. ยะลา ตามลาํดับ 
อายุ  : 26 ปี และ 31 ปี ตามลําดบั  
ชาติพนัธ์ : มลายู 
สรุปการให้ถ้อยค า : นายบูดอืมัน ประกอบอาชีพทําสวนในอ.บันนังสตา เขาหายตัวไปเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2547 เวลา
ประมาณ 2 ทุํม ผ๎ูใกล๎ชิดนายบดูือมันคนหนึ่ง ไดม๎าหาที่บ๎านเพือ่ชักชวนนายบดูีมันไปหานายเพือ่นของเขาคืออิบรอฮมิ กายอ 
ซึ่งเป็นเพื่อนบ๎านที่ยมืเงินท้ังสองไป บูดือมันอาศัยกับบิดามารดาที่บ๎าน ด๎วยเหตุนั้นแมํของเขาจงึออกมาดูเห็นคนแปลกหนา๎ที่
ประตู อยํางไรกต็ามเธอไมํสามารถบอกได๎วาํเคยเห็นชายคนนี้มากํอน 

วันท่ี 9 มกราคม 2547 เวลาประมาณตีสองนายบดูือมันได๎มาเคาะประตูบา๎นเพื่อมาหานายอิบรอฮิม (ซึง่เป็นผ๎ูเก็บ
เงินคาํโดยสารรถโดยสาธารณะบนันังสตา-ยะลา)จากคาํบอกเลําของภรรยานายอิบรอฮิม  (นางแอเสาะ มะแตฮะ)  เธอ
และอิบราฮิม ได๎ออกมาพบนายบูดือมันมีรํองรอยการถูกทาํร๎ายราํงกาย เขามาพร๎อมชายคนหน่ึงใสํเครื่องแบบทหาร สํวนคน
อื่นแตํงกายแบบพลเรือนทัว่ไปโดยไมํมีลักษณะของการแตงํกายตามศาสนาได๎ดงึตวัทั้งสองเข๎าไปในรถที่มาดว๎ย ทหารคนหนึ่ง
ได๎แจ๎งกับนางแอเสาะวําจะปลํอยสามีของเธอกลับมาในอีกไมํนาน 

ประมาณตี 3 ชายคนที่มาพร๎อมนายบูดมีัน ได๎กลับมายงับ๎านของนายอิบรอฮิมเพื่อแจง๎นางแอเสาะวาํนายบูดือมัน
และนายอิบรอฮิมได๎หายตัวไป โดยไมํได๎บอกวาํเกิดอะไรกับท้ังสองคน  นางแอเสาะจงึได๎ไปยงับ๎านของนายบดูือมันซึง่อยูํ
ใกล๎เคยีงกัน เพื่อบอกเรื่องนี้ให๎แมํของนายบูดือมันทราบ 

เช๎าของวันท่ี 9 มกราคม 2547  พํอของนายบูดอืมันและภรรยาของนายอิบรอฮิมจึงได๎เข๎าแจ๎งความเรื่องการหายตัว
ไปของทั้งสองที่สภอ. บันนังสตา ซึ่งตํารวจสัญญาวาํจะชํวยตามหาบุคคลทั้งสอง อยํางไรก็เนื่องจากการขาดพยานหลักฐานท่ี
ชัดเจนและจากปฏิบัติการทางทหารหลังเหตกุารณ๑ปล๎นปืนคาํยปเิหล็ง อ.เจาะไอร๎อง  จังหวัดนราธิวาสเพียง 2-3วันกํอน (4 
มกราคม 2547) เจ๎าหน๎าที่ตํารวจไมํสามารถดําเนินการใดๆตํอไปในค๎นหาตวัเหยื่อได๎ 



หลังจากเหตกุารณ๑ของการหายตวัไปของทั้งสอง ญาติๆของเหยือ่เองได๎พยายามตามหาทั้ง 2 คนอยํางไมํลดละ 
แม๎กระท่ังการค๎นหายงัสุสานตํางๆ หน่ึงสัปดาห๑หลังจากการหายตัวไปกํานันในหมูํบา๎นได๎มาหาพอํแมํนายบดูือมัน และแจ๎งวํา
พบศพบูดือมัน ถกูโบกทับด๎วยซเีมนต๑เป็น ซึง่กาํนันได๎นํารูปถาํยมาให๎แมํของบูดือมันดวูําใชํนายบดูีมันหรือไมํ แตํเพราะในภาพ
นั้นสภาพใบหน๎าของศพบวมมาก ทําให๎ไมํสามารถยืนยันได๎วาํเป็นนายบูดือมันหรือไมํ   พํอของเขาจงึไปดูศพดว๎ยตนเองซึ่ง
ภายหลังได๎แจง๎วาํศพนั้นไมํไดเ๎ป็นลูกชายของเขา  

ในปี 2553 มีเจา๎หน๎าทีจ่าก กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) มาหาแมํของนายบูดือมันเพื่อให๎เธอ
เซ็นต๑เอกสารยืนยันวาํลูกชายของเธอไดเ๎สียชวีิตไปแล๎ว เพื่อให๎สามารถยตุิคดีนี้ที่ร๎องเรียนไปยงั คณะทํางานด๎านการบังคับสูญ
หายโดยไมํสมคัรใจของสหประชาชาต ิ  (UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances -UNWGEID) 
อยํางไรกต็ามเนื่องจากไมํมีผลตรวจ DNA ที่แนํชัดทําให๎แมํของเขาเชื่อมั่นวาํศพนั้นไมํได๎เป็นลูกชายของตน 
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ครอบครัวไมมํั่นใจวาํทางเจ๎าหน๎าทีต่ํารวจได๎เข๎ามาตรวจสอบเกี่ยวกับคดีนี้อยํางถกูต๎อง
เหมาะสมหรือไมเํนื่องจากครอบครัวไมํเคยได๎รับรายงานความคืบหน๎าในคดีนี้นับตั้งแตํวันท่ีไดเ๎ข๎าไปแจ๎งความการหายตัวไป
ของบุคคลทั้งสองที่ สภอ. บันนังสตา เมื่อปี 2547 แมขํองบูดือมนัจําได๎วาํมตีํารวจมาหาเธอที่บ๎านครั้งเดยีวพร๎อมกับเจ๎าหน๎าที่
จาก กอ.รมน.เพื่อบังคับให๎เซ็นต๑เอกสารยอมรับวําลูกชายไดเ๎สียชวีิตแล๎ว ขณะเดียวกันภรรยาของนายอิบรอฮิมก็ได๎รับแจง๎จาก
ผ๎ูกํากับสถานีตํารวจภูธรบันนังสตาวาํทั้งสองที่หายตัวไปน้ันนําจะหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซีย และมีความนาํเชื่อสงูวาํกรณี
นี้นําผํานพ๎นขั้นตอนของอัยการจงัหวัดยะลาแล๎ว 

กรณีของเหยื่อทั้งสองได๎รายงานไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ โดยนายวสันต๑ พานิชเป็นผ๎ูรับผิดชอบคด ี
และครอบครัวได๎รับเงิน 100,000 บาท จากรฐับาลตามข๎อเสนอแนะของ กอส. 
 
 

กรณีที่  22 
 
ชื่อ : นายอิบรอฮิม เซะ  
วันเกิดเหตุ : 27 มกราคม 2547 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  บ๎านของนายอิบรอฮิม   
วันที่บนัทกึ : 17 สิงหาคม 2548 
ที่อยู่ของเหยื่อ : 52/5 ม.10 บ๎านโต๏ะเปาะคะ ต.ตันหยงมัส อ. ระแงะ จ.นราธวิาส  
อาย ุ: 37 ปี 
ชาติพนัธ์ : มลายู 



สรุปการให้ถ้อยค า :14  ประมาณเที่ยงคืนของวันท่ี 27 มกราคม 2547 นายอิบรอฮิมและภรรยาตื่นขึ้นมาเพราะได๎ยินเสียงของ
คนประมาณ 20 คนที่ใสํหมวกไหมพรมและใช๎ปืนทุบประตูบ๎าน หลังจากได๎บังคับให๎นายอิบรอฮิม นอนลงกับพื้นและใช๎ปืนกดที่
ศีรษะ อิบรอฮิมถูกนําตัวไป ภรรยาของนายอิบรอฮมีไมํได๎เห็นเขาอกีตั้งแตํนั้นมา 
 

กํอนที่อิบรอฮิมจะถูกอาตวัไปบางคนที่มาได๎ถามเขาเกี่ยวกับเหตกุารณ๑ปล๎นปืนท่ีคํายปิเหล็ง เมื่อวันท่ี  4 มกราคม 
2547 ภรรยาของนายอิบรอฮิม (นางนูรีดา ดาแม) ในขณะท่ีคนอื่นๆได๎เข๎าไปในบา๎นเพื่อค๎นหาปนืท่ีถูกขโมยมา แตํก็ไมํได๎พบ
อะไร เธอยังบอกอกีวาํคนพวกนัน้ไมํได๎มีหมายค๎นหรือหมายจับมาเเสดงแตํอยํางใด 

ภรรยาของเหยื่อเชื่อวาํกลุํมคนเหลํานั้นเป็นคนที่มาจากพื้นท่ีอื่น สังเกตจากสาํเนียงวาํพวกเขาเป็นคนมาจากภาค
กลาง โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาถามวํา “คนนี้ชื่อเฮงหรือไมํ” (ชื่อเลํนของนายอิบรอฮิม) ในภาษามลายู สังเกตุสําเนียงที่พูดไมํใชํ
สําเนียงทีเ่ธอคุ๎นเคย และเธอเชื่อวําพวกเขานําจะเป็นเจา๎หน๎าทีจ่ากสํวนกลาง เพราะ ก) พวกเขาบอกวําจะนํานายอิบรอฮิมไปก
รุงเทพฯ ตอนที่นูรีดาขอให๎พวกเขาปลํอยตวัสามเีธอ  ข) เธอยงัสังเกตวําคนกลุํมคนเหลํานั้นสวมใสํชุดเครื่องแบบบาง(ไมํระบุ
สัญญาลักษณ๑)คล๎ายกับของเจา๎หน๎าที่รัฐ  

ตอนที่พวกเขานาํตวัสามีของเธอไป นูรีดาได๎วิง่ตามไปด๎วยและไดร๎ถกระบะสองคันจอดอยู ํ  คันหน่ึงสีขาวอกีคันสีแดง
แตํเธอมองไมํเห็นปา้ยทะเบียนรถ     

ภรรยาของเขากลาํววําสามีของเธอเป็นเพียงครูสอนโรงเรียนตาดกีาเทาํนั้น15 และไมํเคยมีสํวนเกี่ยวข๎องกับขบวนการ
แบํงแยกดินแดนหรือผ๎ูกํอการร๎าย 

คืนนั้น นูรีดาเป็นคนสุดทา๎ยที่นายอิบรอฮมิขณะมชีีวิตอยูํ  อยํางไรกต็ามเพื่อนบ๎านละแวกนั้นได๎บอกเธอในเวลา
ตํอมาวําไดเ๎คยมีเจ๎าหน๎าตํารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ เข๎ามาหาปืนท่ีถูกปล๎นมาจากคาํยปิเหล็งที่จ. นราธิวาส ซึ่งเป็น
เหตุการณ๑ที่เกดิขึ้นกํอนที่นายอิบรอฮิมจะถูกจับกุมตวัไป   – ในสํวนน้ีทําให๎นางนูรีดาเชื่อมั่นวาํเหตกุารณ๑สองเหตุการณ๑นี้มี
ความเกี่ยวข๎องกัน   
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ภรรยาของนายอิบรอฮิมไดเ๎ข๎าแจง๎ความการหายตวัไปของสามีที่ สภอ. ระแงะ แตํตํารวจ
ปฏิเสธที่จะรับแจ๎งความ สุดท๎ายเธอได๎แจง๎เรื่องนีก้ับ อบต. นอกจากนี้เธอยังได๎ขอความชํวยเหลือจากหนวํยตาํรวจพิเศษ 3 ใน
จังหวดัชายแดนใต๎ (ยะลา นราธวิาส และปัตตานี) แตยํังไมมํีหนํวยงานใดประสบความสําเรจ็ในการตามหาตวัอิบรอฮมิ  
 
ครอบครัวได๎รับเงินจาํนวน 100,000 บาท จากรัฐบาลตามข๎อเสนอแนะของ กอส. 
 
 

กรณีที่ 23 
 

                                                           
14 มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพเป็นหนํวยงานแรกที่ได๎บันทึกข๎อมูล รายละเอียดตํางๆได๎ถูกเผยแพรํอยํางกว๎างขวางในรายงานของ Human Rights Watch  เรื่อง , ‘It Was Like 
Suddenly My Son No Longer Existed’ published in 2007, เข๎าถึงได๎จาก : www.hrw.org/asia/thailand 
15 โรงเรียนสอนเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  

http://www.hrw.org/asia/thailand


ชื่อ : นายซาตา ลาโบ๏ะ 
วันเกิดเหตุ : 9 มกราคม 2547 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ดํานตรวจบริเวณ อ.เมือง นราธวิาส จ. นราธิวาส  
วันที่บนัทกึ : 17 สิงหาคม 2548 
ที่อยู่  : 51 บ๎านไม๎งาม ม.6 ต.บ๎านปอ อ.เมือง จ.นราธวิาส  
อาย ุ: 34 ปี 
ชาติพนัธ์ : มลายู  
สรุปการให้ถ้อยค า :16  นายซาตา ลาโบ๏ะ หายตวัไปเมื่อวันท่ี  9 มกราคม  2547 เขาประกอบอาชีพเป็นรับจ๎างทั่วไป1 วัน
กํอนที่เขาจะหายตวัไป วันท่ี 8 มกราคม 2547 มีเจา๎หน๎าที่ตาํรวจได๎นําหมายค๎นมาตรวจค๎นบ๎านของเขาเพื่อค๎นหาปีนที่ถูกปล๎น
มาจากคํายปเิหล็ง จ.นราธิวาสเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2547 แม๎การตรวจค๎นก็ไมํได๎พบอาวุธปืนในบ๎านของเขาแตํซาตาก็ถกูขอให๎
ไปให๎การท่ีสถานนีตํารวจ เพือ่ให๎แนํใจวาํซาตาจะไปท่ีโรงพัก เจ๎าหน๎าทีจ่ึงยึดรถยนต๑และรถจักรยานยนต๑ของเขาไปดว๎ย 
นางสาวนูรียาน๎องสาวของนายซาตาไดเ๎ลําวําซาตาได๎ลงชื่อในเอกสารข๎อตกลงนี้ และซาตาได๎รับรถทั้งสองคันคืนในชวํงบาํยแตํ
เธอไมํแนํใจวาํเขาได๎ไปให๎การท่ีโรงพักตามข๎อตกลงหรือไมํ 

วันรํุงขึ้น 9 มกราคม 2547 ซาตาออกจากบา๎นในบา๎นไม๎งาม (ตาํบลบ๎านปอ จงัหวัดนราธิวาส)โดยรถยนต๑(ฮอนด๎าซี
วิคสีแดง) เขาบอกที่บ๎านวําเขาจะไปตํอใบอนุญาตขับขี่รถ จนเวลาประมาณเที่ยง เขาได๎โทรศัพท๑มาหาน๎องสาว (นางสาวนูรี
ยา) เพื่อบอกวําเขาถูกเรยีกให๎หยุดรถตรงดํานตรวจ เขาอธิบายวําเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจค๎นรถและให๎เขาไปท่ีสถานตีํารวจจงัหวดั
นราธิวาส และนั่นเป็นครั้งสุดทา๎ยที่ครอบครัวได๎พดูคุยกับนายซาตา    

จากคําบอกเลําของผ๎ูที่เห็นเหตุการณ๑สอดคล๎องกับคําพดูของนายซาตาที่บอกกับน๎องสาวทางโทรศัพท๑ โดย
ผ๎ูเห็นเหตุการณ๑เลําวํา ในวนัเกิดเหตุได๎เห็นรถยนต๑สีแดงคันหน่ึงถูกเรียกให๎หยุดโดยเจา๎หน๎าที่ตํารวจ อยํางไรกต็าม
ผ๎ูเหน็เหตุการณ๑ไมํได๎มาให๎ข๎อมูลกับเจา๎หน๎าที่ เพราะหวาดกลัวและไมํอยากเกี่ยวข๎อง 
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ภรรยาของซาตา นางนาซีเราะห๑ วาเซาะห๑ เขา๎แจง๎ความเกี่ยวกับการหายตัวไปของสามีที่
สถานีตํารวจนราธิวาสและได๎หารือกับทนายความเพื่อนําเรื่องนีเ้ขา๎สํูศาลแพํงด๎วย   
 

ครอบครัวของเหยื่อได๎รับเงินจาํนวน 100,000 บาทจากรฐับาลตามข๎อเสนอของ กอส. 
 

กรณีที่  24 
 
ชื่อ : นายมุสตาซดิีน มะมงิ และ นายแวอซีอ มะเส็ง  
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วันที่เกิดเหตุ : 11 กุมภาพันธ๑ 2547 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ตลาดตันหยงมัส ถ. เทศบาล 112/11, ต.ตันหยงมัส อ. ระแงะ จ. นราธิวาส  
วันที่บนัทกึ : 20 พฤศจิกายน 2554 (วันท่ีรับรายงานครั้งที่ 2 ) 
ที่อยู่ของเหยื่อ : 127 ถนนเทศบาลท่ี 11 ต.ตันหยงมัส อ. ระแงะ จ. นราธิวาส และ 3 ต. บ๎านปอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  
ตามลําดับ 
อาย ุ: ประมาณ 26 และ 27 ปี ตามลําดับ 
ชาติพนัธ์ : มลาย ู
สรุปการให้ถ้อยค า :17 นายมุสตาซิดีน มะมงิ เป็นเจ๎าของร๎านขายโทรศัพท๑ในตลาด ตันหยงมัส เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ๑  2547  
เขาจับกุมตัวพร๎อมลูกจ๎างในร๎าน นายแวอซีอ มะเซง็ โดยคนกลุํมหนึ่งซึ่งติดอาวุธ ท้ังสองคนยงัคงสูญหาย 

รุสลัน - เพื่อนเลํนฟุตบอลกับนายมุสตาซิดีน พบเห็นทัง้สองคนเพียง 20 นาทีกํอนที่ท้ังพวกขาจะหายตวัไป   โดยใน
วันน้ันเขาไปหานายมุสตาซิดีนเหมือนชํวงทุกๆเย็น แตํพบวาํมุสตาซิดีนยังไมํปิดรา๎น เขาจึงออกไปหาอะไรเพื่อรับประทาน และ
เมื่อเขากลับมาก็ได๎ทราบเรื่องจากผ๎ูเห็นเหตกุารณ๑ 

ผ๎ูที่เห็นเหตุการณ๑เลําวําเห็นชายกลุํมหนึ่งแตงํกายดว๎ยเชิร๑ตสีดาํมาที่ร๎านของมุสตาซิดีนเวลาประมาณ 4 โมงเย็น มี
คน 5-6 คนขับรถมายังร๎านของนายมุสตาซดิีน และนําตวัเขาพร๎อมกับเพื่อนซึง่เป็นลูกจ๎างในร๎าน- นายแวอีซอ ขึ้นรถกระบะ
ยี่ห๎อนิสสันสีแดงไป ไมํมีพยานเหน็หรือได๎ยินวําคนกลุํมนั้นมีหมายจับมาด๎วย  พยานที่เห็นเหตุการณ๑ได๎เลําให๎ภรรยาของมุสตา
ซิดีน – นางสาวตวํนรูฮานา  ตวนกอแต ฟังวํารถที่นําตวัสามเีธอไปน้ันไมํติดแผํนป้ายทะเบยีน ทาํให๎เธอสงสัยวาํเหตุใดรถคันนี้
จึงสามารถวิ่งผํานดํานตรวจตําง ๆ ของทหารได๎ โดยไมํถูกเรียกให๎หยุด18ภรรยานายมุสตาซิดีน (นางตวํน) ฟังวําแตํอยาํงใด    
ซึ่งกํอนหน๎านี้ประมาณ 1 เดือนได๎เกิดเหตกุารณ๑ผ๎ูกํอความไมํสงบปล๎นปืนท่ีคํายปิเหล็ง อ. เจาะไอร๎อง จ.นราธวิาส (4 มกราคม 
2547) ทําให๎ท้ังจังหวัดนราธิวาสในขณะน้ันตกอยูํในภาวะที่มคีวามวุํนวายและทุกที่มีแตเํจา๎หน๎าทีต่ํารวจ 

ในวันที่เกิดเหตุภรรยาของนายมสุตาซิดีนอยูํที่จงัหวัดปตัตานี  และทราบเรื่องนีจ้ากแมํสามขีองเธอที่โทรมาแจ๎งขําว
ร๎าย  ไมํแนํชัดวาํภรรยาของนายแวอีซอทราบเรื่องนี้ได๎อยํางไร แตํพี่ชายของนายแวอีซอ (นายอาแว มะเส็ง) ได๎บอกวําภรรยา
ของนายแวอซีอนําจะทราบเทาํทีผ๎ู่เห็นเหตุการณ๑แจง๎ 19  

ทั้งสองครอบครวัพยายามตามหาคนทั้งสองคนเป็นเวลากวาํ 1 เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ๑ ขณะนั้นภรรยาของนาย
มุสตาซดิีนได๎ตัง้ครรภ๑อยูํดว๎ย แตํเธอกย็ังพยายามออกตามหาสามีทั้งทีค่ํายองิคยุทธบริหารแตกํ็ไมํพบสามีแตํอยํางใด  นาย
อาแวกลําวาํเขาได๎นําเงินเก็บของครอบครัวมาใช๎เพื่อตามหานายแวอีซอ  ทั้งไปตามหาทีค่ํายทหาหลายแหงํในจังหวดัยะลา 
หรือหาดใหญํแตํก็ยงัไมํพบตวันายแวอีซอ ทางครอบครวัของนายแวอีซอจึงทาํใจยอมรับวํานายแวอีซออาจจะเสียชีวติแล๎ว และ
ได๎จัดงานศพให๎แกํเขาแม๎จะยังไมํเจอศพก็ตาม   
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18  ข๎อมูลจากจดหมายร๎องทุกข๑ของนางตํวนรูฮานา ตํวนกอแต  ซึ่งสํงไปยังเลขาธิการกระทรวงยุติธรรม  เพื่อร๎องขอให๎ทางกระทรวงยุติธรรมรับกรณีของสามีของเธอเป็นคดีพิเศษ 

( เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2550 ) (และข๎อมูลอ๎างอิงอื่นๆหลังจากนั้น).  
19  ข๎อมูลจาก นางอังคณา นีละไพจิตร อ๎างอิงจากข๎อมูลซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะทํางานรวบรวมข๎อมูลและติดตามผู๎สูญหายจากเหตุการณ๑ความไมํสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ ภายใต๎สํานักนายกรัฐมนตร ี
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ครอบครัวของนายแวอซีอยังบอกอีกวํา นายแวอีซอและเจา๎นายของเขา (นายมุสตาซิดีน) เป็นคนดีและไมํนําจะต๎อง
ถูกสงสัยแตํอยํางใด อยํางไรก็ตามนายอาแวกลําววําตนเองไดย๎นิขําวลือวาํ เจา๎หน๎าทีต่ํารวจกาํลังตามหาคนที่ทําโทรศัพท๑ที่ใช๎
จุดชนวนระเบิด ซึ่งสํวนน้ีเองนาํจะเป็นเบื้องหลังการท่ีน๎องชายของเขาถูกจับตวัไป และในความคิดเห็นของเขาเชื่อวาํ นายแวอี
ซอนั้นไมํนําจะมีความรูม๎ากถึงขนาดจะสามารถตํอวงจรจุดชนวนระเบิดได๎เพราะเขาเองก็ไมํไดเ๎ข๎าเรียนในโรงเรียนดว๎ยซ้าํ 

1 ปีเศษหลังจากการหายตวัไปของสามี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2547 ภรรยาของนายมุสตาซดิีนได๎เขา๎ร๎องทุกข๑กับสมเด็จ
พระนางเจ๎าสิริกติติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะที่พระองค๑เสด็จมายังจงัหวดัชายแดนภาคใต๎  เธอได๎รับแจ๎งจากผู๎ท่ีนําเชื่อถือถึง
เหตุผลของเบื้องหลังของการหายตัวไปของนายมุสตาซดิีน ซึ่งเปน็ท่ีชัดเจนวาํหลังจากเหตุการณ๑ระเบิดที่ตลาดตันหยงมัส 10 
วันเจา๎หน๎าทีต่ํารวจได๎พบซมิการ๑ดของโทรศัพท๑ที่ใช๎ในการเชื่อมตอํระเบิด – เป็นซิมการ๑ดทีม่าจากร๎านของนายมุสตาซดิีน ทําให๎
ตํวนรูฮานาเชื่อมั่นวําเจา๎หน๎าที่ตาํรวจจากสภอ.ระแงะมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการหายตัวไปของสามีของเธอ 

นอกจากนี้สมาชิกวฒุิสภานายฟคัรุดิน บอตอ กลําวกับ Human Right Watch วําการหายตัวไปของนายมุสตาซิดีน
เกิดขึ้นเพราะเจา๎หน๎าที่พยายามหาหลักฐานจากสัญญาณการใชโ๎ทรศัพท๑ในบริเวณคํายปเิหล็ง จ. นราธิวาส (อ.เจาะไอร๎อง)
กํอนทีผ๎ู่กํอความไมํสงบจะปล๎นปืน 400 กระบอกจากคลังแสงอาวุธเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2547 การสืบสวนพํุงเป้ามายงัชาว
มุสลิมในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นเจ๎าของหรือทํางานเป็นชาํงในร๎านโทรศัพท๑ในจังหวดันราธวิาส  นอกจากนี้เขายังกลําวอีกวาํเจ๎าหน๎าที่มี
ความกงัวลมากวําจะมีการจดุชนวนระเบิดจากโทรศัพท๑เพื่อทํารา๎ยประชาชนและเจา๎หน๎าทีม่ากขึ้นด๎วย    
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ภรรยานายมุสตาซิดีนไดแ๎จ๎งความเรื่องการหายตวัไปของสามีในวันท่ี 12 กุมภาพันธ๑ 
2547 ณ สภอ. ระแงะ พร๎อมกับภรรยานายแวอีซอ ท้ังสองกรณีตาํรวจล๎มเหลวในการตามหาตวัสามีของหญิงทั้งสอง  

อยํางไรกต็ามในกรณีของนายมุสตาซดิีน เจ๎าหน๎าที่ได๎นาํเอาคอมพิวเตอร๑จากรา๎นของไปดว๎ยแตํก็ได๎นํามาคืนใน
ภายหลัง พร๎อมทั้งแจ๎งวําไมํได๎พบข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ในกลํองบันทึกข๎อมูล ตํวนรูฮานาเชื่อวําเจ๎าหน๎าทีต่ํารวจจากกองบงัคับ
การปราบปรามภายใต๎สํานกังานตํารวจแหํงชาติ พยายามค๎นหาหลักฐานท่ีเกี่ยวข๎องกับตัวนายมสุตาซิดีนในกรณีการระเบดิที่
ตลาดตันหยงมัส แตํพอไมํพบหลักฐานอะไรจงึยตุิการสืบสวน 

ตํวนรูฮานา นาํเรื่องนีม้าปรึกษากับทนายความจากยะลา เพื่อยื่นเรื่องร๎องเรียนเจา๎หน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎อง ทนายไดย๎ื่น
หนังสือร๎องเรียนตอํผ๎ูวําราชการจงัหวัดนราธิวาส  นายไกรศักดิ์ ชณุหะวัณ อดตีสมาชิกวุฒิสภา จ. นราธิวาส และพลโทพิศาล 
วัฒนวงศ๑คีรี ผ๎ูบัญชาการทหารภาค 4 และอดีตนายกรฐัมนตรีทักษิณ ชินวัตร และเจ๎าหน๎าที่ตํารวจในสํานักงานตํารวจแหงํชาต ิ
และนักการเมืองหลายคนในรัฐสภา ปฏิกิริยาตอบสนองจากผู๎ซึง่เธอร๎องเรียนคอืนายกรัฐมนตรีทักษิณให๎ความเชื่อมั่นวําเขาจะ
ให๎ความสนใจตํอคดีนี้ สํวนนักการเมืองในสภากลําววาํพวกเขาจะสํงเรื่องนีใ้ห๎สํานักงานตาํรวจแหํงชาติ  

คณะทํางานยตุิธรรมเพื่อสันติภาพ20  ได๎ติดตามกรณีจากจดหมายของสํานักงานตาํรวจแหํงชาติที่สํงมาถึงญาติ โดย
ได๎แจ๎งวําคดีนี้เป็นเรื่องของจังหวดัชายแดนภาคใต๎ และกลําววําเจ๎าหน๎าทีต่ํารวจ สภอ. ระแงะ ได๎กระทําการสืบสวนสอบสวน
ในระยะเวลาพอสมควร ปัญหาทีแ่ท๎จริงคือขาดซึ่งพยานและหลักฐานท่ีไมํเพยีงพอในการหาตวัผ๎ูกระทําผิด  

อยํางไรกต็ามเมื่อวันท่ี 16  ตุลาคม  2549  เจ๎าหน๎าที่ตาํรวจ สภอ. ระแงะได๎เรียกนางตวํนรูฮานาไปให๎ปากคาํอีกครั้ง 
โดยแจ๎งวําเป็นการกลับมาทาํคดใีหมํอีกครั้ง แตกํ็ยังไมมํีความก๎าวหน๎า  
                                                           
20 คณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (WGJP) กํอตั้งขึ้นในปี  2549 และในเดือนธันวาคม  2552 ได๎เปลี่ยนชื่อเปน็ มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ  ( Justice for 

Peace Foundation ,JPF) ดังที่รู๎จักในปัจจุบัน 



            ครอบครัวไดร๎ับเงินจาํนวน 100,000  บาทจากรัฐบาล ตามข๎อเสนอแนะของ กอส. นอกเหนือจากนี้นางตวํนรูฮานา
ได๎รับเงินชวํยเหลือเล้ียงดูบุตรจากสํานักราชเลขาฯจนกวําลูกของเธอจะจบชั้นปริญญาตรีหลังจากที่เธอได๎ยื่นหนังสือร๎องเรียน
กับสมเดจ็พระนางเจา๎สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถตัง้แตํปี 2547 นั่นเอง 

กรมสอบสวนคดีพเิศษ ไมํได๎รับคดีนี้เป็นคดีพเิศษ และครอบครัวยงัไมํได๎รับใบมรณบัตร 
 

กรณีที่ 25 
 
ชื่อ : นายอับดุลเลาะห๑ หะยีมะสาและ 
วันที่เกิดเหตุ : 5 มิถุนายน 2548  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ใกล๎กับสถานีรถไฟยะลา อ.เมือง จ.ยะลา  
วันที่บนัทกึ : 20 สิงหาคม 2548  
ที่อยู่ของเหยื่อ : 19/5 ถนนวิฑูรย๑อุทิศ 31 ถ.วิฑูรอุทิศ 1 ต.สะเตงนิฮงบารู อ.เมือง จ.ยะลา 
อาย ุ: ไมํทราบ 
ชาติพนัธ์ : มลาย ู
สรุปการให้ถ้อยค า : นายอับดลุเลาะห๑ หะยีมะสาและ มีบตุร 4 คนเขาหายตัวไปเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2548 ในขณะท่ีกาํลัง
ทํางานขับรถจักรยานยนต๑รับจา๎ง(ซึ่งทํามาแล๎วประมาณ 5 ปี)ในวันเกิดเหตุการณ๑นายอบัดุลเลาะห๑ได๎ออกไปทํางานขับ
รถจักรยานยนต๑รับจ๎างแถวสถานรีถไฟยะลาตามปกติ ซึง่โดยปกตนิายอับดุลเลาะห๑จะทาํงาน จนถงึเวลาประมาณบําย 3  โมง
จากนั้นจะกลับบ๎านเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง แล๎วจงึกลับมาทํางานตํอในชํวงบําย ในวันทีเ่กดิเหตเุพื่อนๆเห็นอับดุลเลาะห๑
เป็นครั้งสุดทา๎ยเวลาประมาณบาํย 2 โมงขณะกําลังขับรถไปสํงผ๎ูโดยสาร ปกติแล๎วนายอับดุลเลาะห๑จะกลับถึงบา๎นเวลา
ประมาณ 6 โมงเย็น แตํเมื่อถึงเวลาอับดุลเลาะห๑ยังไมกํลับมา ทาํให๎ครอบครัวเริม่มีความวติก และได๎โทรศัพท๑ไปหาเขาแตํไมํ
สามารถติดตํอได๎    

ลูกสาวคนหน่ึงของอับดุลเลาะห๑ นางสาวรุสซานา หะยมีะสาและ ได๎ไปแจ๎งความที่สถานีตาํรวจยะลา เมื่อวันท่ี 6 
มิถุนายน 2548 ในวันเดยีวกันเพื่อนของนายอับดุลเลาะห๑ ได๎ชวํยตามหาด๎วยโดยการไปค๎นหายงัคํายอิงคยุทธบริหารแตํก็ไมํ
พบตัวแตํอยํางใด จนในวันท่ี  9 มิถุนายน รุสซานาก็ได๎ออกไปตามหาพํอท่ี ต.บ๎านโสรํง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี แตกํ็ไมํพบอะไร 

หลังจากนั้น 5 เดือน มีผู๎เห็นเหตกุารณ๑ชื่อ นายเลาะห๑ (ไมํทราบนามสกุล) ได๎มาหาและเลําถงึเหตุการณ๑ในวันนั้นวํา 
ในชํวงบํายของวันท่ี 5 มิถุนายน 2548 เขาได๎เห็นบรรทุกขนาดใหญํสองคันได๎ขัดขวางรถจกัรยานยนต๑คันหนึ่ง ซึ่งคนขับ
จักรยานยนต๑ใสํเส้ือที่เขียนวํา‚13 ยะลา‛ (เบอร๑ของบรเิวณสถานีรถไฟ) เขากลําวอีกวํารถคันแรกได๎เข๎ามาขวางทางเพื่อให๎
รถจักรยานยนต๑หยุด  จากนั้นทัง้คนขับรถจักรยานยนต๑และลูกคา๎(ผ๎ูหญิง)ที่ซ๎อนท๎ายมา ก็ถูกนําตัวเขา๎ไปในรถ สํวนรถบรรทุก
อีกคันใช๎บรรทุกรถจกัรยานยนต๑ จากนั้นรถบรรทุกทัง้สองคันก็ขับแยกกันออกไป และไมมํีใครทราบเรื่องราวเกีย่วกับเหตกุารณ๑
อีกเลย พร๎อมทั้งไมมํีใครพบเห็นเหยื่อทั้งสองอีก 



ครอบครัวของเหยื่อไมํทราบวาํเพราะเหตใุดอับดุลเลาะห๑ถงึถกูนําตัวไป มีสิ่งเดียวที่เขาเชื่อมโยงกับหนํวยกองกาํลัง
คือเขาเป็นเจ๎าหน๎าที่อพปร. และเป็นชรบ. ในพ้ืนท่ี ม. 7 อ. สะเตงนอกเทํานั้น ซึง่ครอบครัวอธิบายวําอับดุลเลาะห๑ได๎ลาออกจาก
การเกี่ยวข๎องกับการเป็นอาสาสมัครเหลํานั้นอกีหลังจากเริม่มีเหตุการณ๑ความไมํสงบเกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎    
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ครอบครัวได๎แจ๎งความยงั สภอ.ยะลา โดยมีนายตาํรวจชื่อเจตชนินทร๑ นุงกระโทก เป็น
ผ๎ูรับแจ๎งความและลงบันทึกประจําวัน แตใํนบันทึกของตาํรวจวันที่สูญหายไมํถูกต๎อง คือตาํรวจบนัทึกเป็นวันท่ี “4 มิถุนายน” 
แทนที่จะเป็นวันท่ี “5 มิถุนายน”    ครอบครัวได๎รับเงินเจาํนวน 100,000 บาทจากรัฐบาลตามข๎อเสนอแนะของ กอส. 
 

กรณีที ่26 
 
ชื่อ : นายแว อับดุลวาเหะ บานงิ  
วันเกิดเหตุการณ์ : 17 ตุลาคม 2548 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ถนนระหวํางทางไปสุสานตะลุโบและบ๎านปะแต  ต. ปะแต อ.ยะหา จ. ยะลา  
วันที่บนัทกึ : 14 มิถุนายน 2554 (วันรับรายงานครั้งที ่2 ) 
ที่อยู่ของเหยื่อ : 33/5  ม.6 บ๎านปะแต ต.ปะแต อ.ยะหา จ. ยะลา  
อาย ุ :  ประมาณ 28 ปี 
ชาติพนัธ์ : มลายู 
สรุปการให้ถ้อยค า : นายอับดลุวาเหะ บานงิ หายตัวไปเมื่อ 17 ตุลาคม 2548 หลังจากที่ขับรถจักรยานยนต๑กลับบ๎านที่ อ.
ปะแต ในเวลาประมาณ 8 โมงเชา๎   

เช๎าวันนั้น แวอับดุลวาเฮะ ได๎ไปรํวมงานศพของป้าที่สุสานกับพํอ เขาได๎บอกกับพํอ (นายแวดือราแม บานิง)วาํเขาจะ
กลับบ๎านไปหาแม(ํนางวามะ บานิง) จนถงึเวลาเทีย่งแวอับดลุวาเหะก็ยังไมกํลับบ๎าน พํอของเหยื่อได๎โทรหาลูกชายแตํไมํ
สามารถติดตํอได ๎

แมํของเหยื่อเชื่อวาํการหายตัวไปของลูกชายคนเล็ก อาจมีสํวนเกีย่วข๎องกับการท่ีลูกชายคนโตถูกจับกุมในอีก 3 ปี
ตํอมา ในวันท่ี 26 มกราคม 2551 ลูกชายคนโตของนางแวมะ (นายแวสาการียา บานงิ) เป็นคนหน่ึงที่ถูกจับกุมตวัไปพร๎อมกับ
ชาวบา๎นอีก 20 คน ซึ่งเจ๎าหน๎าทีเ่ชื่อวาํทั้งหมด มีสํวนเกี่ยวข๎องกบัเหตุการณ๑ การระเบิดทีเ่กดิขึ้นที่ อ. เมือง ยะลา เมื่อวันท่ี 16 
มกราคมปีเดียวกัน ระหวาํงทีถู่กควบคมุตัวนายแวสักการียา ถูกซอ๎มและทําร๎ายรํางกายกํอนท่ีจะนาํตัวขึ้นศาลปัจจุบันคดยีังอยูํ
ในชั้นศาล คดีหมายเลขดําที่ 761/2551   

ผํานมาจนวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ครอบครัวก็ยงัไมํทราบวํานายแวอับดุลวาเหะ อยูํที่ไหน   ครอบครัวได๎พยายามโทร
หาเขาแตํก็ไมมํีใครรับสาย ในชวํงที่นายแวอับดุลวาเหะ หายตวัไปน้ันเป็นชํวงเวลาเดียวกับที่มขีําววํามีนักเรยีนโรงเรียนธรรม
วิทยาบางคนหายตัวไปดว๎ย  – ส่ือมวลชนกลําววาํเหตุการณ๑แบบนี้คล๎ายคลึงกับกรณีการหายตัวไปของ ทนายสมชาย นีละ
ไพจิตร เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2547หลังจากทีเ่ขาเรียกร๎องให๎ลงโทษเจา๎หน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องกับการซ๎อมทรมานผ๎ูต๎องขังคดีปล๎นปืน
ที่คํายปเิหล็ง นราธิวาส เมื่อวันท่ี  4 มกราคม  2547    



พํอค๎าแมคํ๎าในตลาดเลําวําเห็นรถจักรยานยนต๑ ซซูุกิ สวงิ สีเขียว อยูํหลังรถบรรทุกของทหาร และแม๎วาํรถที่อับดุลวา
เหะใชจ๎ะจดทะเบยีนตามที่อยูํของครอบครัวเขา แตํเจ๎าหน๎าที่ก็ไมํได๎ติดตํอเรื่องของการค๎นหารถ 
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : 3 วันหลังจากได๎ที่ได๎ค๎นหาอบัดุลวาเหะ ครอบครัวของเขาก็ได๎แจ๎งความที่สภอ. ยะลา ซึ่ง
ตํารวจที่รับแจง๎ความไดเ๎ก็บเบอร๑โทรศัพท๑ของครอบครัวไว๎ และสัญญาวาํจะติดตามสืบสวนให๎ อยํางไรกต็ามทางครอบครัวของ
เหยื่อไมํสามารถจะระบุชื่อของพยานท่ีเห็นเหตุการณ๑ได๎ เนื่องจากไมํมีใครอยากมาให๎ปากคาํเนื่องจากมีความหวาดกลัวและไมํ
อยากเกี่ยวข๎องกับคดีนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ไมํมีเจา๎หน๎าที่คนใดติดตํอมายังครอบครัว 
 

กรณีที ่27 
 
ชื่อ : นายกูอาหมัด อาบีเสน ,นายแวไซนงุ แวนาแว , นายอับดุลเลาะห๑ สาหลํา และนาย มฮูัมหมดั เส็นเหร็น  
วันเกิดเหตุ : 1 พฤศจกิายน 2548 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  ต.ปะกาหะรัง อ.เมือง จ. ปัตตานี  
วันที่บนัทกึ : 21 มิถุนายน 2550 
ที่อยู่ของเหยื่อ : 15/1 ม.7 ต.ปะกาหะรัง อ. ปะกาหะรัง จ. ปัตตาน,ี 13 ม.7 ต.ปะกาหะรัง อ. ปะกาหะรัง จ. ปัตตาน,ี 30 ม.6   
ต.ปะกาหะรัง อ. ปะกาหะรัง จ. ปัตตานี ตามลําดับ 
อาย ุ :  21 ปี โดยประมาณทั้ง 4 คน 
ชาติพนัธ์  : มลาย ู
สรุปการให้ถ้อยค า : เวลาประมาณ สามทุํมของวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2548 รถของนายกูอาหมดัถูกเรยีกให๎หยุดโดยเจา๎หน๎าที่
ตํารวจจาก ต. ปะกาหะรัง เขาและเพื่อนทั้ง 3 คนอยูใํนรถคันเดยีวกัน (นายแวไซนุง แวนาแว, นายอับดุลเลาะห๑ สาหลําและ
นายมฮูัมหมดั เสนเหร็น) ถกูนําตวัไป หลังจากนั้นไมมํีขําวเกี่ยวกับกูอาหมดั และเพื่อนทั้งสาม  

เย็นวันเกิดเหตุพวกเขาทั้ง 4 คนได๎เดินทางไปฉลองวันรายอ(วันปีใหมํของชาวมุสลิม)ดว๎ยกัน โดยนายแวไซนุงได๎ขอ
ยืมรถยนตร๑ของพี่ชาย (ยี่ห๎อฮอนด๎าแอคคอร๑ด สีแดง) เพื่อมารับเพื่อนๆ มีคนเห็นพวกเขาทั้ง 4 คนครั้งสุดท๎ายในเวลาประมาณ 
3 ทุํมขณะที่ท้ัง 4 คนขับรถออกมาจากตลาดและแวะเขา๎ไปยังปั๊มน้ํามัน ปตท.  

น๎องสาวของนายกูอาหมัด (นางสาวกูนา อาบเีสน)เชื่อวาํการหายไปของพี่ชายของตนมีสํวนเกีย่วข๎องกับกรณเีหตุ
ฆาตกรรมลกูชายนายตาํรวจใหญํคนหน่ึง21  เมื่อชวํงเดือนตุลาคม 2547 โดยนายตํารวจคนนั้นประจําอยูํทีจ่ังหวัดตรงั น๎องสาว
ของนายกูอาหมัดไมํไดใ๎ห๎รายละเอียดเกีย่วกับกรณีนี้มากนัก แตไํด๎บอกวําลําสุดเมื่อปลายปี 2548 ศาลจงัหวดัปัตตานีได๎
พิพากษาให๎พ่ีชายของเธอไมํมคีวามผิดสํวนคดีอยูใํนชั้นศาลอุทธรณ๑และพี่ชายของเธอได๎รับปลํอยตัวชัว่คราวระหวํางอุทธรณ๑22 
  

                                                           
21 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร๑ วิทยาเขต ปัตตานี  
22  เนื่องจากทางครอบครัวของนายกูอาหมัด มฐีานะยากจนครอบครัวจึงนําเอาหลักทรัพย๑เป็นโฉนดที่ดินเพื่อขอประกันตัวนายกูอาหมัด อาบีเสน 



การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ครอบครัวของนายกูอาหมดัได๎เข๎าแจ๎งความที่ สภอ. อ. เมืองปัตตานี  ตํารวจเองได๎
ดําเนินการสอบสวนโดยการเก็บตัวอยาํง DNA จากทุกคนในครอบครัว แม๎คดีนีจ้ะอยูใํนความรบัผิดชอบของสํานกังานตํารวจ
แหํงชาติแตํไมมํีความก๎าวหน๎าทางคดีวาํเกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อ 
 
ครอบครัวแตํละคนได๎รับเงินจํานวน100,000 บาท จากรฐับาลตามข๎อเสนอแนะของ กอส. 
 
 
 

กรณีที ่28 
ชื่อ : นายอะหามะ แวดอเลาะห๑   
วันเกิดเหต:ุ 9 พฤศจิกายน 2548  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  โรงพยาบาลยะลา ต.สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา  
วันที่รับรายงาน : 29 สิงหาคม 2551  
ที่อยู่ของเหยื่อ : ม.3  ต. คลองมะนิง  อ.เมือง จ. ปัตตานี  Pattani district, Pattani province  
อาย ุ: 27 ปี 
ชาติพนัธ์ : มลายู 
สรุปการให้ถ้อยค า :23  เมื่อวันท่ี 9 พฤศจกิายน นายอะหามะ แวดอเลาะห๑ และหลานได๎เดินทางจากโรงพยาบาลปัตตานีไป
ยังโรงพยาบาลยะลา เพื่อเขา๎รับการตรวจเอก็ซ๑เรย๑ที่โรงพยาบาลยะลา โดยหลานของเขาถูกสํงกลับไปโรงพยาบาลปัตตานีโดย
รถฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในขณะที่นายอะหามะได๎รออยูํที่โรงพยาบาลศูนย๑ยะลาเพื่อรอรับผลการตรวจเอ๏กซ๑เรย๑ หลังจากนั้น
เขาไมํได๎กลับไปท่ีปัตตานีอีกและมีใครทราบวําเกดิอะไรขึ้นกับเขา 
  นายอะหามะมีอาชีพเป็นครูในโรงเรียนตาดกีา (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเดก็กํอนวัยเรยีน) ครอบครัวของนายอะ
หามะเลําวาํที่จริงแล๎วนายอะหามะเป็นผ๎ูมีความประพฤตดิีไมํเคยยุํงกับยาเสพติดและไมํเคยข๎องเกีย่วกับขบวนการกํอความไมํ
สงบ น๎องสาวของเขา(นางสาวแวมือแย แวดอเลาะห๑ )ที่อาศัยอยูํรวํมกับเขายังกลาํวสําทับวําพีช่ายของเธอมีนิสัย “เรียบร๎อย”  

แมํของนายอะหามะ (นางแวตีเยาะ แวดอเลาะห๑) บอกวาํเหตผุลเดียวที่นําจะสํงผลให๎ลูกของเธอต๎องหายตวัไปนํา
เป็นนับตั้งแตํที่มีทหารเข๎ามาอยูหํมูํบ๎านเมื่อป ี2546 ทําใหค๎นทั้งหมูํบ๎านตกอยูํในความหวาดกลัวเพราะทุกหนทุกแหํงจะมีทหาร 
ซึ่งชาวบา๎นเองก็ไมชํอบที่เป็นแบบน้ี เพราะยิง่ทําให๎ชาวบา๎นร๎ูสึกไมํสะดวกสบาย  ซึง่อะหามะเองกค็ิดเห็นเชํนเดียวกับคนอื่นใน
หมูํบ๎านวาํจะเป็นการดีกวํา ถา๎ให๎ทหารออกไปจากพื้นท่ีหรือลดบทบาทลง    

                                                           
23  มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพเป็นหนํวยงานแรกที่ได๎บันทึกข๎อมูล รายละเอียดตํางๆได๎ถูกเผยแพรํอยํางกว๎างขวางในรายงานของ Human Rights Watch  เรื่อง , ‘It Was Like 
Suddenly My Son No Longer Existed’ published in 2007, เข๎าถึงได๎จาก : www.hrw.org/asia/thailand , และข๎อมูลจาก นางอังคณา นีละไพจิตร อ๎างอิงจากข๎อมูลซึ่งจัดทํา
ขึ้นโดยคณะทํางานรวบรวมข๎อมูลและติดตามผู๎สูญหายจากเหตุการณ๑ความไมํสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ภายใต๎สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

 
 

http://www.hrw.org/asia/thailand


ประมาณเดือนมิถุนายนหรือ กรกฎาคม 2548 โรงเรียนของรัฐบาล รวมไปถึง อบต. ที่กรงปินงัถกูวางเพลิง    ทําให๎
ตํารวจและทหารโกรธเคืองชาวบา๎นเนื่องจากคิดวําชาวบ๎านให๎ท่ีหลบซํอนแกํผู๎กํอเหตุ หลังเกดิเหตชุุดรักษาความปลอดภัย
หมูํบ๎านได๎ยินทหารพดูวาํเด็กมุสลิมหลายคนมชีื่ออยูํในบัญชีดาํ 

แมํของเหยื่อยงักลําวอีกวําในวันเกิดเหตคุรอบครัวและเพื่อนๆพยายามโทรศัพท๑หาอะหามะ แตํก็ไมํสามารถติดตํอได๎
เพราะโทรศัพท๑ของเขาถูกปิด ครอบครัวจงึได๎เดินทางไปหายังโรงพยาบาลศูนย๑ยะลา เพื่อขอดูข๎อมูลในกล๎องวงจรปิด ซึ่งแสดง
ให๎เห็นเพยีงภาพท่ีอะหามะกําลังพูดโทรศัพท๑อยูํข๎างนอกทางออกใหญํเทํานั้น   

 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ :  ญาติของเหยื่อไดแ๎จง๎ความที่ สภอ. เมืองยะลา ตํารวจไมํได๎ซักถามข๎อมูลจากครอบครวั 
แตํได๎ปฏิเสธการเกี่ยวข๎องกับการหายตวัไปของเหยื่อ กรณีอยูเํพียงกระบวนการยตุิธรรมขั้นต๎นเมื่อตํารวจได๎ยุตคิดี 

นางสาวแวมะแย น๎องสาวของเหยื่อได๎เข๎าร๎องเรยีนกับผ๎ูวาํราชการจังหวดัปัตตานีเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2548 และ
หนํวยงานป้องกันและรักษาความปลอดภัย โดยความชวํยเหลือขอจ๎าหน๎าที่อําเภอคนหน่ึงได๎รับเอากรณีนี้ไวแ๎ละสัญญาวาํจะ
ชํวยตามหานายอะหามะ แตจํนถึงปัจจุบันทางทางหนํวยงานก็ยงัมิได๎ตดิตํอมายงัครอบครวั  
ในปี 2550 คณะทํางานดา๎นการบังคับสูญหายโดยไมํสมัครใจของสหประชาชาติ ได๎สํงคําร๎องมายงัรัฐบาลไทย 
ไมํมีการใบมรณะบัตรตํอกรณีนี ้
 

กรณีที่ 29 
 
ชื่อ :  นายแวหะเร็ม กูแวกามา  
วันเกิดเหตุ : 26 พฤษภาคม 2549  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  ร๎านน้ําชาระหวาํงบา๎นกาํปงบารู และบ๎านบาตาบาเสะซึง่อยูใํกล๎กับดํานตรวจของทหารใกล๎
ที่ทําการ อบต.บูกติ อ. เจาะไอร๎อง จ.นราธิวาส    
วันที่บนัทกึ : 5  สิงหาคม 2551  
ที่อยู่ของเหยื่อ  : หมูํที่ 6 ต.บูกติ อ.เจาะไอร๎อง จ.นราธิวาส 
อาย ุ: 40 ปี โดยประมาณ  
ชาติพนัธ์ : มลายู 
สรุปการให้ถ้อยค า :24  นายแวฮะเล็ม กูแวกามา เป็นรักษาการผ๎ูใหญํบ๎านปะแตปะแส และมีอาชพีรับเหมากํอสร๎าง เขาถูก
ลักพาตัวระหวํางทางกลับบ๎าน เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2549 แวฮะเล็มมีบตุร 3 คน  แวฮะเล็มเปน็ผ๎ูถูกต๎องสงสัยจากทหารใน
พื้นที่มาเป็นระยะเวลานานวําเขาอาจมีขบวนการแบํงแยกดินแดน เขาถูกกดดันมากจากทหารในพ้ืนท่ีกํอนที่เขาจะหายตัวไป 
ลุงของเขา (นายกอเดย๑ ไมํทราบนามสกุล) รายงานตํอ Human Rights Watch วํา ทหารกลําวหาแวฮะเล็มอยูํเบื้องหลังของ

                                                           
24  มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพเป็นหนํวยงานแรกที่ได๎บันทึกข๎อมูล รายละเอียดตํางๆได๎ถูกเผยแพรํอยํางกว๎างขวางในรายงานของ Human Rights Watch  เรื่อง , ‘It Was Like 
Suddenly My Son No Longer Existed’ published in 2007, เข๎าถึงได๎จาก : www.hrw.org/asia/thailand 
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เครือขํายผู๎กํอความไมํสงบในตําบลบูกิต ส่ิงที่ทหารไมํเข๎าใจคือให๎ความยอมรับนับถือเขามาก เพราะเขารักษาการผ๎ูใหญํบ๎านท่ี
ดี และไมํเคยเกีย่วข๎องกับส่ิงผิดกฎหมายตาํงๆ และเขามักจะจา๎งวัยรุํนท่ีไมํมีงานทําได๎ทาํงานกํอสร๎างกับเขา เขายังอนุญาตให๎
วัยรุํนเหลํานั้นเก็บผลไม๎จากสวนของเขาไปขายในตลาดเพื่อเป็นรายได๎เสริม ชาวบา๎นจะพึง่พาแวฮะเร็มมาก ในขณะท่ีทหาร
มองเขาตาํงออกไปอยํางส้ินเชงิ 

ภรรยา- นางเจ๏ะรอซีย๏ะ กูแวกามา และลุงของเขากลําววําหน่ึงเดือนกํอนท่ีเขาจะหายตวัไปทหารในหมูํบ๎านไดเ๎ข๎ามา
ปิดล๎อมตรวจค๎นและได๎นําตัวแวฮะเร็มและชาวบ๎านอีก 5 คนไป (ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจาํภายใตส๎ถานการณ๑ฉุกเฉินในจังหวัด
ชายแดนภาคใต)๎ แวฮะเร็มบอกครอบครัวเขาวําเขาถูกคมุขังไว๎ที ่ อ.บํอทอง จังหวัดปัตตานี เป็นเวลา 12 วัน ผ๎ูควบคุมตัวได๎
ซักถามเขากํอนทีจ่ะยอมปลํอยตวัเขาออกมาโดยปราศจากข๎อกลําวหา แตํเขาได๎ยินทหารพดูกนัวําที่ถกูจับมานั้นเพราะเขามี
สํวนเกี่ยวข๎องกับเหตุการณ๑การระเบิดตลาด ชวํยเหลือในการฝึกอาวุธให๎ผ๎ูกํอการร๎าย รวมถงึให๎ท่ีพกัพิงและอาวุธดว๎ย 

 เพราะถูกกลําวหาวําเป็นผ๎ูกอํการร๎าย ครอบครัวกูแวกามา ดูเหมอืนจะเป็นครอบครับทีถู่กสงสัยเปน็พิเศษเนื่องจากมี
สวนยางพาราจํานวนมากซึง่เหมาะแกํการซกุซํอนอาวุธ  นอกเหนือจากนั้น แวฮะเรม็เคยถกูขูํฆําจากเจา๎หน๎าที่ทหารที่อยูํใกล๎
กับโรงเรียนบูกติประชาอุปถัมภ๑ และได๎รับการบอกเลําวาํชื่อของเขาอยูใํนบัญชีดาํดว๎ย แม๎วาํแวฮะเร็มจะเคยถูกกลําวหาวาํเป็น
สมาชิกของขบวนการแบํงแยกดนิแดนเจมาอ๑ อิสลามิยา( Jemaah Islamiya) แตํเขาก็ไมเํคยถูกออกหมายจับเนื่องจากไมํไดม๎ี
พยานหลักฐานชดัเจนวําเขามีความเกี่ยวข๎องกับขบวนการกํอความไมํสงบ 

7 โมงเช๎าวันทีเ่ขาหายตัวไป แวฮะเร็มถูกตรวจที่จุดตรวจระหวาํงทางบ๎านบเูกะตาโมง (ที่เขาทํางานอยูํ) 
หลังจากนั้นเมื่อเขาพบเพื่อนรํวมงาน (นายมาแอ ไมํทราบนามสกุล) จึงได๎เลําส่ิงที่เกิดขึ้นให๎เพื่อนฟัง มันชัดเจนวาํทหารไมํได๎
ค๎นหาอาวุธปืนแตมําค๎นหาเงินท่ีถูกซํอนอยูํ จนเวลาประมาณ 5 โมงเย็น นายแวฮะเรม็จงึเดินทางกลับบ๎านโดยรถจกัรยานยนต๑
ของเขา แตเํขาไดแ๎วะที่ร๎านนํ้าชาซึ่งอยูํไมํไกลจากบ๎าน เวลาประมาณ 17.20- 17.30 น.บริเวณหน๎าร๎านน้ําชา มีชาวบา๎นเห็น
ชาย 4-5 คน บังคับจับกุมแวฮะเร็มและนําตวัเขาไปใสํรถกระบะมิซซูบชิิ สีเขียวและขับออกไป ไมํมีใครเห็นเขาอีกหลังจากนั้น 
ตํอมาเป็นท่ีเปิดเผยวาํได๎มคีนที่อยูํในร๎านนํ้าชาได๎สอบถามเกีย่วกบักิจวตัรประจําวัน และที่อยูํของเขา ชายคนน้ันแตํงกาย
คล๎ายชดุทหาร   

ลุงของแวฮะเร็มกลําววาํทางครอบครัวทราบเรื่องการหายตัวไปของเขาจากชาวบา๎นประมาณ 10 นาที หลังจากที่เขา
หายตวัไป ทันทีท่ีทราบนายกอเดย๑ได๎ไปยงัดํานตรวจของทหารหลายจุดบรเิวณสถานท่ีเกดิเหต ุ แตํก็ไมํได๎พบเบาะแสใดๆ
เกี่ยวกับหลานของเขา ทหารที่จุดตรวจทุกจุด ปฏิเสธไมํเกีย่วข๎องกับการจับกมุตัวแวฮะเร็ม ญาติของได๎แจง๎เรื่องนีก้ับ
ผ๎ูใหญํบ๎านซึง่เป็นเพื่อนและทํางานกับเขา ผ๎ูใหญํบ๎านไดช๎ํวยตามหาทุกจดุตรวจ  

เมื่อพวกเขาล๎มเหลวในการตามหาตัวแวฮะเล็ม ผ๎ูใหญํบ๎านจึงขอให๎คณะทาํงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ(WGJP) 
ชํวยเหลือในวันท่ี 6 มิถุนายน 2549 อาสาสมคัรนักสิทธิมนุษยชนในพ้ืนได๎ของคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพเขา๎มา
ชํวยเหลือครอบครัวของนายแวฮะเร็มในการตามหาเขา พวกเขาเดินทางไปยังคาํยสิรินธร ซึ่งเปน็ท่ีตั้ง กอ รมน ภาค 4 
เจ๎าหน๎าที่แจง๎วาํไมํเคยได๎ยินชื่อแวฮะเร็ม และไมํมีคนชื่อนี้ถูกคุมขงั 

แม๎วาํภรรยาของนายแวฮะเร็มจะไมํทราบวําทาํไมสามขีองเธอถงึถกูจับตามอง แตํสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งกลําว
กับคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันตภิาพวํา : 

นายแวฮะเรม็ อาจจะถูกกล่าวหาจากทหารในพ้ืนท่ีวา่เป็นหน่ึงในสมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดน (BRN) บทบาทของ
เขาให้การสนับสนุนชุมชน ชว่ยเหลือวัยรุ่นและคนยากจนมีงานท าโดยเขา้มาท างานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างของเขา 



และต าแหน่งรกัษาการยิ่งท าใหเ้ขาถูกจับตามองจากเจ้าหน้าที่เปน็คนแรกๆ บริเวณที่นายแวฮะเรม็หายตัวไปห่างจาก
บ้านเขาไปเพียง 700 เมตรเท่านัน้ 
 
มีพยานแวดล้อมบอกวา่หน่วยสงครามพเิศษที่ประจ าการในพ้ืนท่ีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้รับผิดชอบกับ
เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในครั้งนี ้
คนในชมุชนท้ังหมดมแีต่ความความหวาดกลัว ชาวบา้นผู้ชายส่วนใหญ่เกรงวา่พวกเขาอาจตกเป็นเหยื่อรายต่อไป 
โดยเฉพาะคนที่ได้เคยถูกเรียกไปอบรมโครงการต่างๆของทหาร คนในหมู่บ้านและ 
หมู่บ้านใกล้เคยีงตา่งตกอยู่ภายใต้การตรวจตราของหน่วยงานการข่าวของทหาร พวกเขาถูก “จ้องมอง” ในทุก
สถานท่ี หากใครเขา้มาเยีย่มจะถกูบันทึกไว้ หลังจากนั้นทุกๆเย็น ชาวบา้นจะถูกถามถึงแขกที่มาเยีย่ม และพวกเขาที่
ออกไปข้างนอก 

 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ญาติไดแ๎จ๎งความคนหายที่ สภอ. เจาะไอร๎อง จ.นราธิวาส  เมื่อวันท่ี  5 มิถุนา 2549 และ
ได๎แจ๎งร๎องเรียนเรื่องการหายตัวไปของแวฮะเร็มกับหนํวยงานอื่นๆ เชํน แมํทัพภาคที่ 4 คณะกรรมการอิสระซึ่งกํอตัง้ขึ้นมาใหม ํ
สภาทนายความ และกองอาํนวยการเสริมสร๎างสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต๎  (กอ สสส จชต.) ซึง่มีนายอุกฤต มงคลนาวนิ 
เป็นประธาน เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2554 แตํไมํมีหนํวยงานใดทีด่ําเนินการอยาํงจริงจัง  
 

กรณีที ่30 
 
ชื่อ : นายวันดี กาซ,ินายอับดุลเลาะห๑ อิแต,นายอีรูวัน  มะเสะ และนายมานาเซะ เลาะลาแม   
วันเกิดเหตุการณ์ : 23 พฤษภาคม 2550  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ถนนระหวํางอ. ยะหา และอ.เมืองยะลา จ. ยะลา 
วันที่บนัทกึ : 14 มิถุนายน  2554  (วันท่ีรับรายงานครั้งที ่2 ) 
ที่อยู่ของเหยื่อ : บ๎านต๎นหยี อ. ลําพะยา จ. ยะลา, 79  ม.6 ต. ลําใหมํ อ.เมือง จ. ยะลา, 85 ม.6  อ.เมือง จ. ยะลา และ27/2 
ม.1 ต.ลิดล อ.เมือง จ. ยะลา ตามลําดับ   
อาย ุ: 22, 39, 20 และ 26 ปีตามลําดับ 
ชาติพนัธ์ : มลาย ู
สรุปการให้ถ้อยค า : เมื่อวันท่ี23 พฤษภาคม 2550 เวลาประมาณ 11น. ชาย 4 คนถูกเรียกให๎หยดุในบริเวณใกล๎กับตลาด บน
ถนนระหวําง อ.ยะหา และอ.เมือง จ.ยะลา จังหวัดยะลา ผ๎ูเห็นเหตุการณ๑เลําวาํทหาร 6 คนที่ดํานตรวจชั่วคราวไดเ๎รียกให๎วยัรุํน
ชาย 4 คนหยุดรถจกัรยานยนต๑สองคันของเขา หลังจากโต๎เถยีงกันประมาณ 10 นาที ทหารได๎นําตวัคนทั้ง 4 พร๎อม
รถจักรยานยนต๑ของเขาขึ้นรถทหารออกไป 

แม๎วาํผ๎ูเห็นเหตกุารณ๑จะยืนยันไดว๎ําไมเํห็นหมายจับ (หรือกระดาษใดๆ )ระหวาํงทีก่ําลังชุลมุนกัน แตํเพราะระยะหําง
ระหวํางผ๎ูเห็นเหตกุารณ๑กับจุดเกดิเหตุหาํงกัน ทาํให๎ไมํสามารถระบุบุคลิกลักษณะของแตํละคนได๎ชัดเจน รวมถงึไมํสามารถ
ระบุได๎วําเป็นเจา๎หน๎าทีจ่ากหนวํยงานหนวํยใด อีกทัง้ไมํได๎ยินเนื้อหาของการสนทนา 



นายวันดี กาซิ เป็นพนักงานอยูทํี่ร๎านทําเฟอร๑นเิจอร๑ ชื่อบริษัทยูเอ็น วู๎ด  นายอับดุลเลาห๑  อิแต นั้นประกอบอาชีพ
รับจ๎างและเป็นบิดาของบุตร 2 คน สํวนนายอีรวูัน และนายมานาเซะ เลาะลาแม นั้นทั้งสองทาํงานเป็นแรงงานกํอสร๎างถนนใน 
อ.ยะหา จ. ยะลา ทั้งหมดไมํไดม๎ีความเกี่ยวข๎องกับองค๑กร พรรคการเมืองหรือกลุํมขบวนการกํอการร๎าย ยกเว๎นนายมานาเซะ  
ที่เป็นสมาชกิอาสาสมัครป้องกันหมูํบ๎าน ในต.ลิดลและลําใหมํ   

ไมํกี่ชั่วโมงกํอนเกิดเหตุการณ๑ เวลาประมาณ 7.30 น. นายวันดมีายงับ๎านของนายอีรูวันเพื่อถามวําจะออกไปทํางาน
พร๎อมกันหรือไมํ พี่สาวของนายอีรูวัน(นางสาวสปินา มาเสะ)เปน็คนสุดท๎ายที่ได๎พบเห็นทั้ง 4 คน เลําวํานายวันดีแตํงกาย
เหมือนกาํลังจะไปทํางานเชํนทกุวัน เธอยังอธิบายอกีวาํน๎องชายของเธอได๎นั่งซ๎อนรถจักรยานยนต๑ สีดําซึ่งเป็นของนายวันด ี
โดยไมํได๎บอกกับเธอวาํจะไปไหน  ไมํนานนายอับดุลเลาะห๑ก็ชวนนายมานาเซะ(ลูกชายของสปินา) ขึ้นรถเพื่อออกไปหาอะไร
รับประทานกันในตอนเชา๎  ซึง่เขาได๎บอกเธอวําจะรีบกลับมา ตอนน้ันเธอได๎สังเกตเห็นวําลูกชายไมํได๎นําเอากระเป๋าสตางค๑ติด
ตัวไปด๎วย เมื่อทัง้ 4  ขับรถออกไปเหมือนวาํจะขับแยกทางกันไป  

ครอบครัวเชื่อวาํการหายตัวไปของทั้ง 4 มีความเกี่ยวข๎องกับเหตุการณ๑ความไมํสงบท่ีเกิดขึ้นอยาํงตํอเนื่องในพื้นที ่
(การระเบิดและความรุนแรงตาํงๆ) ในอําเภอยะหา ซึง่ในบรรยากาศเชํนนั้น ยํอมเป็นส่ิงที่ปกติวาํผ๎ูมุสลิมอาจจะต๎องถูกเรียกให๎
หยุดและถูกตรวจค๎นจากเจ๎าหน๎าที่ และบางครั้งอาจจะมีการกระทําที่รุนแรงกวํานั้นเพื่อบังคับสอบถามข๎อมูลตํางๆที่เจ๎าหน๎าที่
ต๎องการ 
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : จากบันทึกประจําวันของตํารวจในกรณีของนายวันดี กาซิ ที่ได๎แจ๎งความไวย๎ังสภอ. เมือง
ยะลาหลังเกิดเหตุการณ๑ 3 วัน ซึ่งครอบครวัมั่นใจวํานายวันดีไดห๎ายตวัไป จากการสัมภาษณ๑โดยมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ตํารวจตาํรวจยะลาล๎มเหลวในการหาพยานหลักฐานความกา๎วหน๎าในคดี ครอบครัวของนายวันดี
จึงได๎ร๎องเรียนเรื่องการหายตัวไปของนายวันดกีับ กรมสืบสวนคดพีิเศษ (DSI) โดยคําแนะนําของผ๎ูใหญํบ๎าน  แตํเจา๎หน๎าที่ DSI 
ปฏิเสธที่จะรับดําเนินการเรื่องนี้พร๎อมกับแนะนําให๎ครอบครวัใหต๎ดิตํอมูลนิธิยตุิธรรมเพื่อสันติภาพ  

แมํของมานาเซะ (พี่สาวนายอีรูวนั) แจง๎ความไว๎ที่ สภอ.ลําใหมํ 4 วันหลังจากเกดิเหต ุแตํเธอกลาํววําทางตาํรวจเอง
ไมํได๎ลงบันทึกเอาไว๎อยาํงเป็นทางการ จนวันท่ี 14 มิถุนายน 2554 ตํารวจกย็ังไมเํคยติดตอํเธอถึงความก๎าวหน๎าทางคด ี
ครอบครัวของนายอับดุลเลาะห๑ได๎รายงานเชํนเดียวกัน โดยพวกเขาไดแ๎จ๎งความที่สถานีตาํรวจเดียวกันกับครอบครวัของนาย
มานาเซะ 5 วันหลังจากเกิดเหต ุ  
 และจนปัจจุบันทางตาํรวจเองก็ไมํได๎ติดตามหรือแจ๎งความคืบหนา๎ตํอกรณีนี้แตํอยาํงใด  สํวน ทางสถานีตํารวจลําใหมเํองก็
ไมํได๎ลงบันทึกประจําวันในกรณนีี้อยํางเป็นทางการแตํอยาํงใด  

เมื่อปี 2552 ญาติของนายอีรูวนัและนายอับดุลเลาะห๑ได๎ตัดสินใจสํงหนังสือร๎องเรียนรํวมกันไปยัง ศอบต. และทาง 
ศอบต.เองต๎องการเอกสารบันทึกประจําวันของตาํรวจเพื่อท่ีจะรับกรณีนี้เอาไว๎พจิารณาและดว๎ย มชีํองทางที่เห็นความกา๎วหน๎า
ในคดี ทั้งสองครอบครัวจึงได๎ไปแจ๎งความรํวมกันอีกครัง้ที่สภอ. ลําใหมใํนปี  2552 นั่นเอง แตํ ศอบต.ในความรวํมมือกับกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ก็ยงัไมํได๎มีความก๎าวหน๎าในคดีนี้ ในสํวนของตาํรวจไมํไดต๎ิดตามสืบสวนเรื่องนี้อีก  
ไมํมีการออกใบมรณะบตัรให๎แกคํรอบครัว 
 

กรณีที ่31 



ชื่อ : นายมะยาเต็ง มาระนอ  
วันที่เกิดเหตุ : 24 มิถุนายน  2550  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : บ๎านของเหยื่อเอง (ตามที่อยูํที่ระบุไว๎ ) 
วันที่บนัทกึ : 11 ตุลาคม  2554  (วันท่ีรับรายงานครั้งที่ 2 ) 
ที่อยู่ของเหยื่อ : ม. 3 บ๎านตันหยงมัส  ต. บาเจาะ อ. บันนังสตา จ.ยะลา  
อาย ุ: 51 ปี 
 
ชาติพนัธ์ : มลาย ู
สรุปการให้ถ้อยค า : นายมะยาเต็ง มาระนอ ประกอบอาชีพเป็นภารโรงของโรงเรียนมัธยมแหํงหนึ่งใน อ.บันนังสตา ถูกนาํตวั
ไปจากบ๎านเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2550 โดยหนํวยเฉพาะกิจในพ้ืนท่ี และนับจากนั้นเขาก็ไมํไดก๎ลับมาอีก  

นายมะยาเต็งทาํงานอยูํที่โรงเรียนบ๎านบางลางเป็นเวลาหลายปกีอํนท่ีเขาจะหายตัวไป สองสามปกีํอนที่จะหายตัวไป
ทางโรงเรยีนถูกลอบวางเพลิงจากขบวนการกํอการร๎ายมาแล๎วถงึ 8 ครั้ง และเพราะเป็นหํวงเรื่องความปลอดภัยของครอบครัว 
เขาจึงตดัสินใจย๎ายครอบครวัออกมาจากบ๎านพักที่อยูํในโรงเรียนซึ่งเป็นสวัสดิการของภารโรงหลังจากเกิดเหตุการณ๑ไฟไหม๎
โรงเรียนเป็นครัง้ที่ 2  ตั้งแตํนั้นมาเขาถูกเรียกไปสอบถามเพื่อให๎การหลังจากกรณีลอบวางเพลิงทุกครั้ง หนํวยเฉพาะกิจที่ 41 ซึ่ง
เป็นฐานทหารใหญํตัง้อยูใํนบริเวณโรงเรียน บันนังสตาอินทรฉัตรในปี 2547  ในการสอบถามแตํละครั้งใช๎เวลาประมาณ 4 
ชั่วโมง และผ๎ูอาํนวยการของโรงเรียนมักจะเป็นคนนาํเขากลับมาสํงบ๎านทุกครั้ง ซึง่มะยาเต็งก็ไมํไดเ๎ป็นผ๎ูต๎องสงสัยวําเกี่ยวข๎อง
กับเหตุการณ๑วางเพลิง  

ในวันที่มะยาเตง็ หายตวัไป สถานการณ๑ภายในหมูํบา๎นตันหยงนากอคํอนขา๎งไมํปกติ ภรรยาของเขา- นางซมูาอเีดาะ 
มาระนอ จําไดว๎ําวันน้ันมีทหารประมาณ 50 นายจากหนํวยเฉพาะกิจที่ 41 เข๎ามาล๎อมหมูํบา๎นตั้งแตเํวลาตี 4 ของวันท่ี 24 
มิถุนายน 2550 ทหารเหลํานั้นได๎พูดคุยกับนายมะยาเต็ง และพวกทหารพรานก็ได๎ตัง้คาํยขึ้นในบริเวณบ๎านของเขา ภรรยาของ
มะยาเตง็จาํได๎วาํทหารเหลํานั้นสังกัดหนํวยงานไหน เพราะเธอจาํเครื่องแบบและและสัญลักษณ๑ของหนํวยงานได๎อยํางชดัเจน 
ทั้งทหารเองก็แนะนาํหนํวยงานขณะที่ตั้งแคมป์ที่บ๎านของเขาดว๎ย 

จนเวลาประมาณเที่ยงของวันท่ี 24 มิถุนายน 2550 นายทหารจาํนวนประมาณ 10 นายไดเ๎ข๎ามายงับ๎านของมะยาเต็ง
เพื่อทําการค๎นบ๎านของเขา ทหารได๎ถามมะยาเตง็วาํทําไมเขาจึงปลํอยให๎โรงเรียนถูกเผาและยังถามถงึลูกชายอายุ 15 ปี ของ
เขาดว๎ยวําตอนนี้อยูํที่ไหน นายมะยาเต็งปฏิเสธข๎อกลําวหาดงักลาํว ทาํใหเ๎ขาถูกจับกุมภายใตก๎ฎอัยการศกึ ทหารไดย๎ึดของใช๎
ของเขาไปด๎วยหลายชิ้น รวมไปถงึรถปิคอัพ โทรศัพท๑มือถือและปืน 

ภรรยาและลูกชายอีกสองคนเป็นผ๎ูที่ได๎เห็นนายมะยาเต็งเป็นครัง้สุดท๎ายเพราะเพื่อนบ๎านไมํเห็นเรื่องที่เกดิขึ้น และไมํ
มีใครเห็นรถซึง่ขับกลับออกไปทางโรงเรียนเพราะในละแวกนั้นไมมํรี๎านค๎าหรือบา๎นเรือนของชาวบ๎าน 

เมื่อนายมะยาเต็งไมํไดก๎ลับบ๎าน ภรรยาของเขาจงึไปรายงานเรื่องนี้กับนายอาํเภอ นายเมธี กาญจนภูวะ  กํอนหน๎านี้
เธอได๎เคยเขา๎ไปสอบถามจ๎าหน๎าที่วํามีรายชื่อนายมะยาเตง็อยูใํนรายนามผู๎ต๎องขงัหรือไมํ แตํก็ไมํพบเบาะแสแตํอยาํงใด  
เจ๎าหน๎าที่ได๎แตํแจ๎งวํานายมะยาเต็งได๎ถกูปลํอยตัวออกมาแล๎ว นายเมธีได๎พาเธอไปยังหนํวยเฉพาะกิจที่ 41 เพื่อจะให๎ได๎ข๎อมูล
อื่น ๆ เพิ่มเติมแตเํมื่อไปถึงนายเมธีได๎เข๎าไปเพียงคนเดียวและกลับออกมาโดยแจ๎งเพียงวาํนายมะยาเต็งได๎ลงชื่อในสมุดเยี่ยม
วําออกมาแล๎วเทาํนั้น ในการสนับสนุนข๎อมูลน้ี นายทหารคนหนึ่งได๎ให๎การในศาลวาํเมื่อเขาทําการสอบถามเหยื่อเสร็จเขาได๎



เห็นมะยาเตง็เข๎ากไปพูดคุยกับพนัเอกทิม เรือนโต และพันโทกํอเกียรติ เขม็แดง หลังจากนั้นก็เห็นมะยาเตง็ขับรถปิคอัพของเขา
ออกไปจากโรงเรียน ซึง่ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ 19.00 น. 
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ :  ศูนย๑ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได๎เข๎าชวํยเหลือครอบครัวของนายมะ
ยาเต็ง ในการนําคดีขึ้นสํูศาลอาญาและศาลแพงํ โดยภรรยานายมะยาเตง็เองได๎แจง๎ความเรื่องการหายตัวไปของสามี ไว๎เมื่อ
วันท่ี 2 กรกฏาคม 2550 ที่ สภอ.บันนังสตา และตํอมาได๎แจ๎งกรณีทรัพย๑สินสูญหาย(รวมถงึยานพาหนะ)เมื่อวันท่ี 9 กรกฏาคม 
2550 ที่สภอ.บันนังสตา  แม๎ในเบื้องต๎นทางเจ๎าหน๎าทีต่ํารวจได๎สอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลของสามีของเธอ แตํก็ไมํได๎มคีวาม
คืบหน๎าทางคดแีตํอยาํงใด   

ศูนย๑ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมไดช๎ํวยเหลือในนําคดีขึ้นศาลตามมาตรา 90 ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 2552 คดีได๎รับการพิจารณาในชั้นศาลจังหวดัยะลา ตํอมาในวันท่ี 16 ธันวาคม 2551 ศาลยะลาได๎มี
คําส่ังยกคาํร๎องของโจทก๑ 

ภรรยาของนายมะยาเต็งประสบความสําเรจ็ในการร๎องตํอศาลแพํงเพื่อใหม๎ีการประกาศวาํเหยือ่เปน็ “บุคคลสูญหาย”  
ในสํวนของคดีผ๎ูบริโภคภรรยาของนายมะยาเตง็ได๎พยายามแก๎ปญัหากรณีหน้ีสินของสามีซึ่งมีจาํนวนมากในสหกรณ๑

ออมทรัพย๑ของโรงเรียน เพราะสถานการณ๑ของครอบครัวคํอนขา๎งเลวร๎ายเมื่อมะยาเตง็หายไปพร๎อมกับรถและลูกหนี้สหกรณ๑
ต๎องชดใช๎หน้ีตํอสหกรณ๑ อยํางไรก็ดีภรรยาของเขาจะสามารถใช๎เงินจากบัญชีเงินเดือนของสามไีด๎ก็ตํอเมื่อศาลแพงํมีคาํส่ังวํา
นายมะยาเต็งเป็นบุคคลสาบสูญ เมื่อการสูญหายครบ 5 ปี รวมถึงสิทธิในการได๎รับผลประโยชน๑จากเงินเยียวยาโดยกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จาํนวน 5,000บาท ครอบครัวยงัได๎รับเงิน 50,000 บาทจากนายอําเภอบันนังสตา และ 
15,000 บาทจาก กอ รมน 4 ไมํรวมถงึหนํวยงานอื่นๆอีก 
 

กรณีที ่32 
 
ชื่อ : นายมะยูนิต โลนียะ   
วันที่เกิดเหตกุารณ์ : 11 กรกฎาคม 2550 
 สถานที่เกิดเหตุโดยประมาณ : อ. รามัน จ.ยะลา  
วันที่บนัทกึ : 18 มิถุนายน 2554 (วันท่ีรับรายงานครั้งที่ 2) 
ที่อยู่ของเหยื่อ  : 5/1 ม.2 ต. สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส   
อาย ุ: ไมํทราบ 
ชาติพนัธ์ : มาลาย ู
สรุปการให้ถ้อยค า : เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2550  นายมะยูนติ โลนียะ ถูกจับกุมตวัโดยเจา๎หน๎าที่อาสาสมคัรรักษาหมูํบา๎น 
8 คน  โดยแจ๎งในเบื้องต๎นวาํจะให๎นายมะยูนิต ไปพบกํานัน เพือ่ที่จะสอบถามเรื่องอาชญากรรมบริเวณชายแดนของประเทศ 
ซึ่งขณะนั้นมะยูนิตรูจ๎ักตวักาํนัน(นายมาเสาะ มะแต)ดีทาํให๎นายมะยูนิตยอมไปกับเจ๎าหน๎าที่ แตสุํดท๎ายเขาก็ไมํไดก๎ลับมาอกี 
พี่สาวของเขาเป็นผ๎ูเห็นเขาเป็นคนสุดท๎ายในเย็นวันน้ัน เชา๎วันรุํงขึ้นเธอจงึได๎ออกที่บา๎นกาํนันที่น๎องชายถูกนาํตวัไปให๎ข๎อมลู 
เพื่อสอบถามถึงที่อยูํของเขา แตกํํานันปฏิเสธวําไมํทราบเรื่องใดๆและจํามะยูนิตไมํได ๎



แม๎วาํเหยื่อจะไมํเคยมีปฏิสัมพันธ๑กับกองกําลังตํางๆ แตเํขาเคยถูกบังคับใหเ๎ข๎ารับการอบรม 10 วันในโครงการ 
“เสริมสร๎างสันคมสันติสุข รุํนที่ 1” เพื่อท่ีจะให๎มีการลบชื่อเขาออกจากบัญชีดาํ   
  นอกเหนือจากนี้ทางมะยูนิตก็ไมเํคยมีสํวนเกี่ยวข๎องกับยาเสพตดิหรือให๎ความชํวยเหลือกลุํมกํอการร๎าย 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ครอบครัวของนายมะยูนติ แจง๎ความเรื่องนี้ที่ สภอ.จ๏ะกว๏ะ แตตํํารวจยอมรับเรื่องนี้
หลังจากครอบครัวแจ๎งวําจะตดิตอํให๎ทหารจากนราธิวาสไปยืนยันการร๎องเรียน ในศาลผ๎ูกระทําความผิดทัง้ 8 คนยืนยันวาํ
หลังจากที่ไดค๎ุยตํอรองเรื่องราคาไม๎ยางพารากับมะยูนติแล๎ว ก็ได๎ปลํอยตัวเหยื่อกลับมาในคืนน้ัน อัยการนราธิวาสได๎ยุตคิดีนี้
แล๎ว เนื่องจากขาดพยานหลักฐานท่ีมีน้ําหนักเพียงพอ  สํวนนางนูรียา ยูโซะ ภรรยาของมะยนูิตได๎รับเงินจาํนวนหน่ึงเพื่อ
ชํวยเหลือการศึกษาของบุตรสาวจากอาํเภอรือเสาะ แตํหน้ีสินจากธุรกิจของมะยูนติมีเป็นจํานวนมากเงินท่ีมีอยูจํึงไมเํพียงพอ 
 

กรณีที ่33 
 
ชื่อ :  นายมะรูดิน วะวา  
วันที่เกิดเหตุ : 22 สิงหาคม 2550 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ :  ที่อยูํตามที่ระบุไว๎  
วันที่รับรายงาน : 29 สิงหาคม 2551 
ที่อยู่ของเหยื่อ : 122 ม.5 ต.ตะลิ่งชัน   อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
อาย ุ: 42 ปี  
ชาติพนัธ์ : มลาย ู
สรุปการให้ถ้อยค า : นายมะรูดนิ วะวา มีอาชีพเป็นครูสอนศาสนาใน จ.ปัตตานี เขามีบุตรจํานวน 3 คน มะรูดิน ถูกลักพาตัว
ไปจากบ๎านใน ต. ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2550  วันน้ันเป็นเวลาประมาณ 19.30 นาฬิกา  มีชาย
กลุํมหนึ่งประมาณ 10 คน ในชุดเครื่องแบบทหาร ได๎มายังบา๎นของมะรูดินอยํางเรํงรีบขณะทีเ่ขาอยูกํับภรรยาและลูกๆ ผ๎ูบุกเขา๎
มาไมํได๎แสดงหมายค๎นและบงัคบัให๎มะรูดินออกไปนอกบ๎าน ครอบครัวของไมํได๎รับแจ๎งถงึสาเหตุการบุกเข๎าจับกมุ พวกเขา
กลับไปและมะรูดินไมํได๎กลับมาอีกเลย 
  นางมาริสสา ซากอ ภรรยาของมะรูดิน จําไดว๎ํากลุํมทหารท่ีเข๎ามาจูํโจมนั้นเป็นทหารท่ีมาจากฐานโรงเรียนสุราษฎ๑ แตํ
เธอไมํสามารถระบุได๎วาํคนพวกนั้นมาจากหนํวยไหน ในคืนวันเกิดเหตุภรรยาของนายมะรูดินไมสํามารถชํวยอะไรสามีของเธอ
ได๎เพราะขณะนั้นอยูํในชวํงประกาศเคอร๑ฟิว ทําให๎เธอไมํสามารถออกนอกบ๎านได๎ อยาํงไรก็ตามเช๎าวันตํอมาเธอจึงไปร๎องเรียน
กับผ๎ูใหญํบ๎านและเลําเรื่องที่เกดิขึ้นให๎ฟัง พวกเขาไปท่ี สภอ. บันนังสตาเพื่อแจ๎งความกับกรณีที่เกิดขึ้น พวกเขายังได๎ไป
ตรวจสอบที่คาํยทหารในพ้ืนท่ีแตไํมํพบอะไร เจ๎าหน๎าที่ปฏิเสธวําพวกเขาไมํมคีวามต๎องการท่ีจะนาํตัวมะรดูินมา   
  เหตุการณ๑นี้เกดิขึ้นในระหวํางที่ผ๎ูกํากับสภอ.บันนังสตา พันตาํรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ได๎ปฏิบัติการตามแผน 
“ยุทธการพิทักษ๑บันนงัสตา” และได๎สั่งการให๎มีการจับกมุผู๎ต๎องสงสัยที่อาจมีสวํนเกีย่วข๎องกับการกอํการร๎าย  
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : ภรรยาของเหยื่อโดยการชํวยเหลือจากผู๎ใหญํบา๎น ได๎ไปแจ๎งความที่ สภอ. บันนังสตา จน
ปัจจุบันไมํมีขาํวคราววาํมะรูดินอยูํที่ไหน 



 
 

กรณีที ่34 
ชื่อ : นายแวอาซิ แวซู  
วันที่เกิดเหตุ : 2 พฤศจิกายน 2550 
 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : บ๎านของเหยื่อเองตามที่อยูํที่ระบุไว๎  
วันที่บนัทกึ : 29  สิงหาคม  2551 
ที่อยู่ของเหยื่อ : 125/1 ม. 4 ต. บันนังกุแว อ.บันนังสตา จ. ยะลา  
อาย ุ: 28 ปี 
ชาติพนัธ์ : มลาย ู
สรุปการให้ถ้อยค า :  วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 นายแวอาซิ แวซู ถูกนาํตวัไปจากบ๎านของเขาโดยชายติดอาวธุอ๎างเป็นตาํรวจ 
และนับจากนั้นเขาก็ไมํได๎กลับมาอีกเลย 

น๎องสาวของแวอาซิ(นางสางมิสบะ แวซู)และน๎องภรรยา(นายอะซัน เฮงดาดา)อยูํที่บ๎านนายแวอาซใินวันที่เกิด
เหตุการณ๑ พวกเขาจําไดว๎าํขณะที่แวอาซิ กําลังทําความสะอาดลานบ๎านอยูํไดม๎ีรถปิคอัพสีบรอนซ๑ขับเข๎ามาจอดหน๎าแวอาซิ มี
ชาย 4 คนอยูํในรถแตํมี 2 ที่ลงมาจากรถ พวกเขาแตํงกายด๎วยชุดเครื่องแบบสีเขียวคล๎ายเจา๎หน๎าทีท่หาร ผ๎ูเห็นเหตกุารณ๑ไมํได๎
สังเกตวํามีเครื่องหมายใดระบุสังกัดของคนเหลํานั้น อยาํงไรกต็ามพยานสังเกตเห็นป้ายทะเบยีนรถ กทม. แตํมองไมํเห็นตวัเลข  

ชายที่อา๎งวําเป็นตาํรวจไดเ๎ข๎ามาหานายแวอาซิและถามวํา “แวอาซิใชํไหม”  ซึ่งตอนนั้นนายแวอาซิได๎ตอบรับวําเป็น
ตนเอง คนเหลํานั้นจึงบอกให๎แวอาซิไปสถานีตาํรวจทันที โดยที่ไมํได๎ระบุวําเชิญตัวไปดว๎ยสาเหตใุด แวอาซิถูกนาํตวัขึ้นรถของ
พวกเขาและขับออกไป พวกเขาไมํได๎แจ๎งวําจะพาตัวนายแวอาซิไปยังสถานตีํารวจใด ดงันั้นครอบครัวจงึต๎องรอการกลับของ
เขาอยูํที่บา๎น จนเช๎าวันตํอมาก็ไมมํีสันญาณวาํแวอาซจิะกลับมา 

ภรรยาของเหยื่อ -นางสาวกามีละ เฮงดาดา กลําววําทั้งครอบครัวได๎ออกตามหาแวอาซิในที่ตํางๆ ทัง้ที่กอง
อํานวยการรักษาความมั่งคงภายใน ที่จ. ยะลา คํายอิงคยุทธบริหาร ที่ จ.ปัตตานี สถานีตํารวจและคํายทหารตาํงๆ แมจ๎ะ
พยายามเพียงใดก็ไมํพบตัวของแวอาซิ 

จากคําบอกเลําของนางสาวกามลีะ เฮงดาดาพบวาํไมํมใีครเห็นรถคันดังกลําวที่นําตวันายแวอาซสิามีของเธอไปเลย   
เหตุการณ๑นี้ก็เกิดขึ้นในระหวาํงทีผ๎ู่กํากับสภอ.บันนังสตา พลตํารวจเอกสมเพียร เอกสมญา ได๎ปฏิบัติการแผนท่ีชื่อวํา 

“ยุทธการพิทักษ๑บันนงัสตา” และได๎สั่งการให๎มีการจับกมุผู๎ต๎องสงสัยที่จะมีสํวนเกี่ยวข๎องกับขบวนการแบํงแยกดินแดนด๎วย
เชํนกัน 
 
การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม :  ครอบครัวของเหยือ่ได๎แจ๎งความที่สภอ.บันนังสตา กับพลตํารวจตรเีจริญ พุํม
นวล เป็นผ๎ูรับผิดชอบคด ี

ครอบครัวเคยได๎รับขา๎วสารจากโครงการบันนังสตาเพื่อชวํยเหลือผ๎ูเดือดร๎อน 
 



กรณีที ่35 
 
ชื่อ : นายรอสะมงิ สามะแม  
วันที่เกิดเหตุ  : 10 มีนาคม 2552 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ  : มัสยิดบือแระห๑ อ. รือเสาะ จ. นราธิวาส  
วันที่บนัทกึ : 3 ตุลาคม 2554  (วันท่ีรับรายงานครัง้ที่ 2) 
ที่อยู่ของเหยื่อ   : 100 ม.1 ต. สามัคคี อ.รือเสาะ จ. นราธวิาส   
อาย ุ: 35 ปี  
ชาติพนัธ์  : มลาย ู 
สรุปการให้ถ้อยค า :  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 เวลาประมาณ 20.00 น.นายรอสะมะมงิ  ถูกจับกุมตวัไปจากมัสยดิบือ
เราะห๑ โดยชาย 3 คนแตงํกายดว๎ยเครื่องแบบทหารพราน อําพรางหน๎าด๎วยหมวกไหมพรม  
 

มีพยานหลายคนเห็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นชั่วครูํหลังเสร็จสิ้นการละหมาดตอนค่ํา ชาวบา๎นเลาํเหตุการณ๑ที่ผ๎ูกํอเหตุ
เข๎ามาในมัสยิดและถามหาสมาชกิอบต.คนหน่ึงโดยใช๎ภาษาไทย ไมํใชํภาษายาวี รอสะมิง ตอบวาํเป็นเขาเองแตเํขาสะดวกที่
จะไปพบคนเหลํานัน้ในวันพรํุงนี ้ ทันใดนั้นรอสะมิงก็ ได๎ถกูจับกมุตัวและถูกมดัมือรวมไปถึงถูกนาํตัวขึ้นไปยังรถกระบะที่ไมํติด
แผํนป้ายทะเบียนท่ีจอดอยูํ แม๎เขาจะร๎องขอความชํวยเหลือ แตํไมํมีผู๎เห็นเหตุการณ๑คนใดกล๎าเข๎าไปชํวยเนื่องจากหวาดกลัว
เพราะคนเหลํานั้นมีอาวุธครบมือ 

พยานผ๎ูเห็นเหตุการณ๑ได๎ไปแจ๎งเรื่องนี้กับภรรยาของรอสะมิง (นางอามานี แตเยาะ)ทันทีท่ีพวกเขารูสึ๎กปลอดภัย เมื่อ
ทราบขําวอมานีโทรศัพท๑หาสามขีองเธอ เขาตอบเพียงการร๎องขอความชวํยเหลือ หลังจากนั้นเธอไมํเคยได๎รับโทรศัพท๑จากสามี
อีกเลย  โชคไมํดีที่ระหวํางทางไปฐานทหารบา๎นสาวอ หรือเส๎นทางอื่น ๆ ไมํมีใครพบเห็นรถที่มีลักษณะคลา๎ยคันท่ีจับตวัรอสะ
มิงไป จนวันท่ี 3 ตุลาคม 2554 ยังไมํมีใครทราบวาํนายรอสะมะมงิอยูํที่ไหน 

แม๎วาํรอสะมะมงิจะไมเํคยมีประวัติ เกี่ยวข๎องกับยาเสพตดิหรือความรุนแรงตาํงๆที่เกดิขึ้นในอ.รือเสาะ และเป็น
สมาชิกอบต.ของ ต.สามัคคี อ.รอืเสาะ นราธวิาส แตเํขาเพิ่งทาํงานเป็น อบต.ได๎ไมํถงึ1 ปีขณะท่ีเขาถกูลักพาตัวไป(ตําแหนํง
ของเขาเพิง่เริ่มต๎นปี 2550 และจะสิ้นสุดวาระในปี 2554)การได๎เป็นสมาชิกอบต.ทาํใหเ๎ขาตอ๎งเขา๎ไปยุํงเกี่ยวกับเจ๎าหน๎าที่
ตํารวจและทหารจากหลายหนํวยงาน หลังจากนั้นเขาได๎ลาออกจากการทํางานให๎รัฐบาลและทุํมเทให๎กับธุรกจิของตัวเอง  

รอสะมะมิงและครอบครัวเคยถูกแจ๎งเตือนจากเจ๎าหน๎าที่ทหารหลายครัง้ให๎ระวังในเรื่องความปลอดภัย  เพราะหลาย
คนที่มีทํางานกับเจา๎หน๎าที่รัฐเคยถูกทําให๎หายไปมากขึ้นในตาํบล  ที่จริงในปี 2550 น๎องสาวของภรรยารอสะมิง เคยถกูยิงได๎รับ
บาดเจ็บ และหลังจากนั้นรอสะมิงจงึมักต๎องไปตอบคําถามที่หนํวยเฉพาะกิจ 30 (ฉก.30) เพือ่ชํวยเจา๎หน๎าทีใ่นการสืบสวน
สอบสวน 

หลังจากที่ได๎พดูคุยกับสามีทางโทรศัพท๑  ภรรยารอสะมิงได๎โทรศพัท๑หาเจา๎หน๎าที่ทหารท่ีหนํวยเฉพาะกิจที่ 30 เพื่อขอ
ความชวํยเหลือให๎สกัดรถทีม่ีลักษณะนําสงสยั จากนั้นเธอและชาวบา๎นหายคนได๎ไปยังหนํวยเฉพาะกิจนราธิวาสเพื่อตามหารอ
มิง จนถงึเวลาประมาณตี 2 -3 ของวันตํอมา เเตํทหารก็ไมํสามารถหารถที่ต๎องสงสัยได๎ 



ภรรยาของรอสะมงิ ได๎ไปตามหาเขายังคํายทหารหลายๆแหํง ดว๎ยความหวงัวาํจะพบเขาถูกควบคุมอยูํที่ไหนสักแหํง 
ทุกแหํงปฏิเสธในการควบคมุตัวเหยื่อ(แม๎แตํคาํยนราธิวาส ราชนครินทร๑ ซึ่งได๎สํงหนงัสือร๎องเรียนไปแล๎วแตํก็ไมํเป็นผล) 
สุดท๎ายเธอได๎ไปแจ๎งความที่ สภอ.รือเสาะแตํจนปัจจุบันไมํปรากฏความก๎าวหน๎าในการติดตามหาตัวเขา   

หลังจากนั้นผ๎ูใหญํบ๎านท่ีเคยให๎การชํวยเหลือกับครอบครัวได๎ถกูยงิเสียชวีิตโดยที่ไมํรู๎วาํใครเป็นผ๎ูกระทําผิด  ทําให๎
ภรรยาของรอสะมงิยิ่งมีความหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัยของเธอและลูกทั้ง 2 รวมไปถึงคนที่เห็นเหตุการณ๑ในมัสยิดดว๎ย 
นอกจากนี้ทหารเองยงัเคยแสดงทําทางคุกคามเมื่อเห็นเธอพูดคุยโทรศัพท๑อยูํหน๎าบ๎าน ไมํกีเ่ดือนกํอนที่เธอจะให๎สัมภาษณ๑กับ
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ    
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : วันท่ี 11 มีนาคม 2551 ภรรยาของเหยื่อได๎ไปแจง๎ความที่สภอ. รือเสาะ เธอได๎พาหลาน
ซึ่งอยูํทีม่ัสยิดในคืนน้ันไปด๎วย ตํารวจได๎บันทึกเรื่องราวที่ผ๎ูแจ๎งบอกและได๎ไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ถึงกระนั้นการขาดซึง่
พยานหลักฐาน ทําให๎จนถงึวันท่ี 3 ตุลาคม 2554 ก็ยังไมํมคีวามคบืหน๎าในคดี 
 

ครอบครัวได๎รับเงินชวํยเหลือ 4,500 บาท ตํอเดือนเป็นเวลา1 ปี ซึง่เป็นเงินท่ีได๎รับมาจากทหารคาํยสิรินธร จ. ยะลา 
 

กรณีที ่36 
 
ชื่อ : นายอับดุลเลาะห๑  อาบูคาร ี
วันที่เกิดเหตกุารณ์ : 11 ธันวาคม 2552 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : บ๎านบือจาง ต.บอ-งอ อ.ระแงะ จ. นราธิวาส  
วันที่บนัทกึ : บทสัมภาษณ๑จาํนวนมากได๎สัมภาษณ๑ไวก๎ํอนทีน่ายอับดุลเลาะห๑จะถูกฆาตกรรมภรรยาของเหยื่อเมื่อมถิุนายน 
2554  
ที่อยู่ของเหยื่อ : บ๎านบือจาง  ต. บอ-งอ  อ.ระแงะ จ. นราธิวาส  
อาย ุ: 25 (โดยประมาณ) 
ชาติพนัธ์ : มลายู 
สรุปการให้ถ้อยค า : นายอับดลุเลาะห๑  อาบูคารี  เป็น 1 ใน 5 คน25  ซึ่งถูกจับในกรณเีหตุการณ๑การปล๎นปืนท่ีคํายปเิหล็ง จ. 
นราธิวาส เมื่อ 4 มกราคม 2547  พวกเขาถูกซ๎อมทรมาน(ถูกทาํร๎ายและปัสสาวะรดหน๎าและปากดว๎ย) ขณะที่ถูกควบคมุตวักับ
ตํารวจ ทนายความของพวกเขา(ซึ่งได๎ถกูบังคับให๎สูญหายไปเมื่อวันท่ี12 มีนาคม 2547) ได๎วิพากษ๑วจิารย๑การซ๎อมทรมานของ
เจ๎าหน๎าที่ตาํรวจและร๎องเรียนการกระทําของเจา๎หน๎าที่ตํอหนํวยงานตํางๆ 
 แม๎ศาลจะมีคาํส่ังไมํฟ้องผ๎ูต๎องหาคดีปล๎นปืน แตํคดกีารซ๎อมทรมานอยูํในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ซึ่งกรมสอบสวนคดีพเิศษไดใ๎ห๎การคุ๎มครองพยานแกํอับดุลเลาะห๑และพวกอีกสองคน26  

                                                           
25 นายมะกาตา หะรง , นายสุกร ีมะมงิ , นายซูดือรามัน มาและ , นายมะนาเซ มามะ และนายอับดุลเลาะห๑  อาบูคอรี   
26 นายมานาเซ มามะ และนายสุดือรามัน มาและ  



 เจ๎าหน๎าที่ DSI ได๎สํงผลจากการสืบสวนตํอสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ(ปปช.)
เป็นผลให๎มีเจ๎าหน๎าที่ตํารวจมากกวํา 10 คนต๎องถกูสอบสวน โดยมีพันเอกปิยะวัฒน๑ กิ่งเกตุ ผ๎ูอํานวยการคดีคดีพเิศษ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
 ภายใต๎โครงการคุ๎มครองพยานอบัดุลเลาะห๑ได๎ยา๎ยมาอยูํทีก่รุงเทพมหานคร ทาํใหเ๎ขาต๎องอยูหํํางจากครอบครัวที่
นราธิวาส และเป็นเวลากวํา 5 ปทีี่เขาอยูํภายใต๎โครงการน้ี จากนัน้เขาได๎ตดัสินใจกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่หมูํบ๎านบือแจง ชํวง
วันขึ้นปีใหมขํองชาวมุสลิม เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจกิายน 2552   
 วันท่ี 11 ธันวาคม 2552 เวลาประมาณ 20.00 น. อับดุลเลาะห๑ ได๎ขับรถจักรยานยนต๑ ของเขาออกไปจากบา๎นเพื่อไป
หาเพื่อนๆที่ร๎านนํ้าชาละแวกนั้น  ภรรยาของเขา- นางเจ๏ะรอฮานงิ ยูโซ๏ะ กลําววําเป็นเรื่องปกติที่สามีของเธอจะออกจากบ๎านใน
ตอนเย็นเพื่อไปละหมาด และโดยปกติแล๎วเขาจะกลับบ๎านมาเวลาประมาณ 22.00 น.แตํในครั้งนี้เธอรอสามีทั้งคืน แตํเขาก็
ไมํได๎กลับมา27   
 คืนนั้น ภรรยาของอับดุลเลาะห๑ ได๎ยินเสียงเหมือนจักรยานยนต๑ของสามี เธอยังบอกวาํเธอไดย๎ินเสียงเหมือนแตร
รถจักรยานยนต๑ของสามีดังหน๎าบ๎านประมาณ 3 ครัง้ และเธอยังได๎ยินเสียงปืน1 นัดหน๎าบ๎านของเธอด๎วย เมื่อเธอมาดูทาง
หน๎าตํางก็พบวําไมํมอีะไรเกิดขึ้น เธอและลูกๆจงึเขา๎นอน 

เช๎าวันที ่ 12 ธันวาคม 2552 เจ๏ะรอฮานี ได๎แจง๎เรื่องที่เกดิขึน้เมื่อคืนกับผ๎ูใหญํบ๎าน ซึ่งผ๎ูใหญํบ๎านให๎เธอมาดูวาํ
จักรยานยนต๑(ฮอนดา๎ เวฟ สีบรอนซ๑) คันหน่ึงที่พบเป็นของสามขีองเธอหรือไมํ ซึง่รถคันนี้ถกูพบโดยทหารบริเวณหน๎าหมูํบา๎น
ตันหยงลิมอ หาํงจากบ๎านของเธอประมาณ 20 กิโลเมตร  ครอบครัวของนายอับดุลเลาะห๑ ได๎รบัรถคืน 2 สัปดาห๑หลังจากที่
เจ๎าหน๎าที่ตาํรวจไดต๎รวจสอบเกบ็หลักฐานทางนิตวิิทยาศาสตร๑แล๎ว  
 แมํของเหยื่อ(นางมัสตะ เจ๏ะอูมา)เชื่อวําเหตุผลที่ทําให๎ลูกชายของเธอต๎องหายตัวไป นําจะเกีย่วขอ๎งกับการท่ีเขาเป็น
พยานใหก๎รมสอบสวนคดีพิเศษ 28 นอกจากนี้หมูํบา๎นท่ีเขาอยูํเป็น ‚พื้นที่สีแดง‛ จึงมีความเป็นไปได๎วําเขาจะถูกลักพาตวัโดยผ๎ู
กํอความไมํสงบ  ภรรยาของเหยือ่ - เจ๏ะรอฮานี ถูกยงิเสียชีวิตในเวลาตํอมาที่บรเิวณใกล๎บ๎านของเธอ (หมูํบ๎านบือแจง ต. บอ-
งอ อ.ระแงะ จ.นราธวิาส) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลาประมาณ 16.45 น. 
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ : นางเจ๏ะรอฮานี ได๎แจ๎งความกรณีการสูญหายของสามีของเธอที่ สภอ. ระแงะ และได๎แจ๎ง
ตํอพันเอกปิยะวัฒน๑ กิง่เกตุ ผ๎ูอํานวยการสํานักคดีอาญาพิเศษ เมือ่วันท่ี 12 ธันวาคม 2550 หลังจากที่พบรถจกัรยานยนต๑ของ
สามี  วันท่ี 18 ธันวาคม 2552 พันตํารวจโท ชวาล วงเกตุ จากสภอ.ระแงะ พร๎อมกับเจา๎หน๎าทีจ่ากกรมสอบสวนคดีพเิศษ และ
ตัวแทนจาก อ. ระแงะและเจา๎หน๎าที่ทหารได๎เขา๎มาสอบถามเรื่องการหายตัวไปของนายอับดุลเละห๑ จากนางเจ๏ะรอฮานี  

                                                           
27 สํานักขําวอิสรา ได๎สัมภาษณ๑ นางเจ๏ะรอฮานี ยูโซ๏ะ เมื่อวันท่ี   28 ธันวาคม 2552 เข๎าถึงได๎จาก : www.isaranews.org  
28  ข๎อมูลจาก นางอังคณา นีละไพจิตร อ๎างอิงจากข๎อมูลซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะทํางานรวบรวมข๎อมูลและติดตามผู๎สูญหายจากเหตุการณ๑ความไมํสงบในพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ภายใต๎สํานักนายกรัฐมนตร ี

 
 

http://www.isaranews.org/


 จนปัจจุบัน ตาํรวจท๎องที่ยงัไมํไดท๎ําสํานวนคดีนี้สํงศาล สํวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ก็ไมํได๎รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ
แม๎วาํ DSI จะได๎รํวมมือกับตํารวจท๎องที่ในการสืบสวนกรณีน้ี แตจํนปัจจุบันกย็ังไมมํีความก๎าวหน๎า และไมํมีเจา๎หน๎าที่ของรัฐที่
ต๎องแสดงความรับผิดชอบตํอเหตุการณ๑ทีเ่กิดขึ้น 
 

กรณีที ่37 
ชื่อ : นายดอรอแม เจ๏ะและ  
วันที่เกิดเหตกุารณ์ : 17 มีนาคม 2553 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : ต. จะบังติกอร๑ อ.เมอืง จ. ปัตตานี  
วันที่บนัทกึ : 26 กันยายน 2554  
ที่อยู่ของเหยื่อ  : 34 ม.3  อ.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี   
อาย ุ: 46 (โดยประมาณ)  
ชาติพนัธ์ : มลายู  
สรุปการให้ถ้อยค า :  นายดอรอแม เจ๏ะและ พนักงานเข็นผักในตลาดและเป็นพํอของลูก 6 คน หายตัวไปในระหวาํงที่มา
ทํางานเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2553 โดยในวันน้ันเขาออกจากบ๎านเวลาประมาณตี 5 โดยรถจักรยานยนต๑เขาเอง และสุดท๎ายก็
หายตวัพร๎อมรถจนถึงปจัจุบัน  

ด๎วยความกงัวลวํานายดอรอแม ยังไมํกลับบ๎าน ภรรยาของเขา(นางพาติม๏ะ มาโม๏ะ) ไดใ๎หลู๎กชายคนโตของเธอ
ออกไปตามหาพํอท่ีตลาด เพื่อนของดอรอแม ได๎บอกกับลูกของเขาวาํวันน้ีไมํไดเ๎ห็นพํอของเขามาทํางาน ครอบครวัของดอรอ
แม จึงได๎เดินทางไปยงัสภอ. เมืองปัตตานี เพื่อแจ๎งความเรื่องคนหาย แตํทางเจา๎หน๎าที่ตาํรวจไดป๎ฏิเสธที่จะรับแจ๎งความเพราะ
ยังไมํครบเวลา 24 ชัว่โมง   ดงันั้นทางครอบครวัจงึพยายามออกค๎นหาเองโดยไปยงัคาํยองิคยุทธบริหาร ซึ่งอยูใํน จ. ปัตตาน ี
แตํไมํพบมีชื่อของเขา 

นายดอรอแมไมํเคยมีความเกี่ยวข๎องกับผ๎ูกํอความกไมํสงบ อีกทัง้ยังไมํเคยถกูจับกมุมากํอนแตํอยาํงใด  แตํเขาเคยมี
ชื่ออยูํในบัญชีดาํซึง่เป็นผลทําใหค๎รอบครัวของเขาก็ไมํแนใํจวําการหายตวัไปน้ัน เกี่ยวข๎องกับเรื่องนี้หรือไมํ  ในปี 2552 
เจ๎าหน๎าที่ทหารได๎มาหาเขาที่และได๎เข๎ามาค๎นทรัพย๑สินในบ๎าน  ซึ่งทางภรรยาของนายดอรอแมจําได๎วาํเจ๎าหน๎าที่เหลํานั้นมา
จากดํานตรงปูยุต  ซึง่ไมํไกลจากบ๎านของพวกเขา เธอยังกลําวอกีวําหลังจากที่มีการมาค๎นบา๎นในครั้งนั้นแล๎ว ทหารได๎เขา๎มา
ค๎นบ๎านของเธออีกในทุกครัง้ที่มเีหตุการณ๑ความไมํสงบเกิดขึ้นในบริเวณที่บ๎านของเธออยูํ เหมือนเจ๎าหน๎าที่สงสัยวํานายดอรอ
แมเป็นผ๎ูกํอเหต ุ

ไมํเป็นเรื่องปกติที่บุคคลจะถูกนาํตัวไปโดยเจ๎าหน๎าที่ทหาร แตํโดยสํวนมากแลว๎ครอบครัวจะทราบวําพวกเขาจะถูก
ปลํอยตัวกลับมาภายในไมํกี่สัปดาห๑ อยํางที่ภรรยาของเหยื่อไดเ๎คยคุยกับชายอีกคนในหมูํบา๎นลดา ซึ่งเป็นหมูํบา๎นท่ีนายดอรอ
แมอาศยัอยูํ พบวํามีคนหนึ่งถูกนําตัวไปท่ีคาํยสวนสมเดจ็เป็นเวลา 1 เดือน และได๎ถูกปลํอยตัวกลับออกมา  แตํสําหรับกรณี
นายดอรอแม หลายเดือนผํานไปแล๎ว แตํเขายงัคงสูญหาย 
  
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ :  ครอบครัวของเหยื่อได๎แจ๎งความไว๎เมื่อ 18 มีนาคม 2553 
 



 
กรณีที ่38 

 
ชื่อ: นายอิบรอเฮง กาโฮง และนายดุลหามิ มะแร  
วันเกิดเหตุการณ ์: 30 เมษายน 2554 
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : คํายของตํารวจตระเวนชายแดน คํายนเรศวร ระหวาํง ม.1 และม. 2 ต.บางลาง 
 อ. บันนังสตา จ. ยะลา 
วันที่บนัทกึ : 15 มิถุนายน 2554  
ที่อยู่ของเหยื่อ : ม.2 บ๎านสันติ ต. บางลาง อ.บันนังสตา จ. ยะลา   
อาย ุ: 25 แล 23 ปี ตามลําดับ  
ชาติพนัธ์ :   มลาย ู
สรุปการให้ถ้อยค า : นายอิบรอเฮง กาโอง ประกอบอาชีพทําสวนยาง ขณะที่หายตัวไปน้ันเขาเพิ่งแตํงงานกับภรรยาได๎เพยีง 
7-8 เดือน ในวันเกิดเหตุนายอิบรอเฮง พยายามจะไปตามหาเรือที่ถูกยึดไป โดยตาํรวจตระเวนชายแดนของคํายนเรศวร ในวัน
นั้นเขาได๎ชวนเพื่อนคือ นายดุลหามิ มะแรไปดว๎ย ซึง่สุดท๎ายทั้งสองคนก็หายตวัไปเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2554   

เรือของอิบรอเฮงถูกยดึเอาไปโดยตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งชาวบา๎นจะรู๎จกักันวาํเป็น “คาํยของตาํรวจพลรํม” โดยใน
วันท่ี  27 เมษายน 2554 อิบรอเฮงและภรรยา –นูรอามานี อมูาไมํอยูํบ๎านจึงไมํทราบวําเพราะเหตุใดเจา๎หน๎าที่จงึยดึเรือของเขา
ไป(น๎องสาวของนางนูร๑อามานี จึงเป็นคนเดยีวที่ร๎ูเห็นเหตุการณ๑ตอนที่เจา๎หน๎าที่มายดึเรือ ; นางนูร๑อามานี ภรรยานายอิบรอ
เฮง) ในวันที่ 30 เมษายน อิบรอฮิมต๎องการไปเจรจากับเจ๎าหน๎าที่เพื่อนําเรือกลับมาโดยเขาขอใหผ๎ู๎ใหญํบ๎านชวํยในการเจรจา
(อยํางไรก็ตามในวันเกิดเหตุเหยือ่ได๎คลาดนัดกับผ๎ูใหญํบ๎านกํอนที่เขาจะหายตัวไป) 
 อิบรอเฮงไมเํคยร๎องเรียนเรื่องใดๆกับเจา๎หน๎าที่มากํอน และเขายงัไมํเคยมีการทะเลาเบาะแว๎งกับใครด๎วย เขามักจะ
ติดติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่กต็ํอเมื่อเจา๎หน๎าที่เขา๎มายงัหมูํบ๎านเพื่อแจกจํายยาและเวชภัณฑ๑ตํางๆ ซึง่เป็นของพระราชทาน ผ๎ูให๎
ข๎อมูลเลําวาํเจ๎าหน๎าที่จะขอดูบัตรกํอนท่ีจะแจกจาํยสิ่งของให๎แกํประชาชน    

เมื่อนายอิบรอเฮงไมํกลับบ๎าน พํอของเขา (นายฮามะ กาโฮง) จึงเป็นคนแรกที่ไปตามหาที่คาํยนเรศวร  ซึ่งทาง
เจ๎าหน๎าที่(ไมํทราบระดับตาํแหนํง) ได๎แจง๎วาํ ไมํมีคนทีม่ีลักษณะดังกลําวมาที่คาํย พํอของนายอบิรอเฮง จงึขอที่จะเขา๎ดูไปใน
คําย แตเํจา๎หน๎าที่ไมํอนุญาตใหเ๎ข๎าไป ดังนั้นนายฮามะจึงไดใ๎ห๎เบอร๑ติดตํอของตนเอง รวมทัง้รูปของนายอิบรอฮิมเอาไว๎แทน  
ซึ่งจนถึงปัจจุบันยงัไมํมใีครติดตอํกลับมาเพื่อแจ๎งขําวของลูกชายแตํอยํางใด 

พี่ชายของนายอิบรอเฮง(นายฮาสมิง  กาโฮง) และเพื่อนๆของเขาได๎ไปแจ๎งกับครอบครวัของนายดุลหามิที่อ. ธารโต 
เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2554 วํานายดุลหามิ ได๎หายตัวไปพร๎อมกบันายอิบรอเฮงพร๎อมทัง้เลําเรื่องราวทั้งหมดแกคํรอบครัวของ
นายดุลหามิดว๎ย 

ครอบครัวของเหยื่อตํางเชื่อวาํเหตุผลที่ทําให๎ท้ังสองคนหายไปนั้น ต๎องเกีย่วของกับตาํรวจพลรํมที่คํายนเรศวร และ
พวกเขาต๎องพูดเท็จเพื่อปกปิดความผิดที่ได๎นําตัวเหยื่อทั้งสองคนไป เนื่องจากในตอนนั้นมีพยานเห็นชัดเจนวาํในวันท่ี 30 
เมษายน มีคนเห็นทั้งสองคนครัง้สุดท๎ายบรเิวณคํายดังกลําว โดยพยานกค็ือคนจับนก ซึ่งขณะนั้นได๎เดินมาถึงยังบริเวณหน๎า
คํายในเวลาประมาณ 17.30 น. และได๎เห็นวําเหยื่อทัง้สองคนขับรถจักรยานยนต๑เข๎าไปยงัคาํย ซึง่ตั้งอยูํระหวําง ม. 1 และ ม. 2 



บ๎านบางลาง (รถจักรยานยนต๑นัน้เป็นของนายดุลหามิ ยี่ห๎อ ฮอนด๎าเวฟ สีบรอนซ๑ – รถคันดงักลําวหายไปพร๎อมกับทั้งสองคน )
โชคร๎ายที่ผ๎ูเห็นเหตุการณ๑ปฏิเสธที่จะเป็นพยานเนื่องจากหวาดกลัวในความไมํปลอดภัย  เขาไดม๎าพบกับครอบครัวของเหยื่อ
เพียงสองครั้งเทํานั้น เพื่อเลําถงึส่ิงที่เขาได๎พบเห็น และตํอมาจงึปฏิเสธจะเป็นพยาน ซึ่งทางครอบครัวของเหยื่อเองกเ็ข๎าใจวาํ
เป็นเรื่องธรรมดาทีช่าวบ๎านจะไมอํยากจะมาเกีย่วข๎องในเรื่องเชํนนี้  

ข๎อมูลจากผู๎เห็นเหตกุารณ๑สอดคล๎องกับข๎อมูลที่ได๎จากสมาชิกในครอบครัวของเหยื่อทีเ่ลําวํา ในครั้งแรกภรรยา
ของอิบรอเฮงได๎ยินเสียงคนทะเลากันเรื่องเรือในวันที่ 30 เมษายน 2554 จากนั้นพ่ีชายของนายอิบรอเฮงกลําววํา เห็นนายอิบรอ
เฮงในเวลาประมาณ 16.00 น.  ซึ่งตอนนั้นนายอิบรอเฮงบอกเขาวาํจะไปเอาเรือกลับมา หลังจากนั้นเวลาประมาณ 19.00 น. 
พี่ชายอกีคนของนายอิบรอเฮง (นายมะกอเส็ง กาโฮง ) ได๎โทรศัพท๑หาภรรยาของนายอิบรอเฮงเพื่อถามวําอิบรอเฮงกลับถึงบา๎น
แล๎วหรือยัง ภรรยาของนายอิบรอฮิมแจง๎วาํสามขีองเธอยงัไมํกลับมา นายมะกอเส็ง จึงพยายามโทรหานายอิบรอเฮง และนาย
ดุลหามิ ดว๎ยหลายครั้ง จนเสียงเรียกโทรศัพท๑ตัดไปเป็นเสยีงให๎ฝากข๎อความ หลังจากนั้นโทรศัพท๑ก็ถูกปิด 
  
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ :  นายมะกอเส็ง พี่ชายของเหยื่อได๎เขา๎ไปแจง๎เรื่องนีก้ับศูนย๑ทนายความมุสลิม และทาง
ศูนย๑ทนายความได๎สํงเรื่องตํอไปยังมูลนิธิผสานวฒันธรรม ทําให๎มูลนิธิผสานวัฒนธรรมแนะนาํให๎ญาติๆไปแจง๎ความเอาไว๎
กํอนที่ สภอ. บันนังสตา นอกจากนี้ญาตยิังได๎ไปแจง๎เรื่องเอาไว๎ทีศู่นย๑ดาํรงธรรมอีกด๎วย (หนํวยงานใน ศอบต.) ในอ.เมือง จ. 
ยะลา จากนั้นญาติๆได๎สํงหนังสือร๎องเรียนไปยังศูนย๑ปฏิบัติการตํารวจจงัหวัดชายแดนภาคใต๎ (ศปก.จชต) เพื่อให๎มีการ
สอบสวนในกรณีนี้ ทาง ศปก จชต.แจง๎วาํอาจจะต๎องใช๎เวลาประมาณ 3 เดือนในการสืบสวนเรือ่งนี้ จากนั้นอีก 7 วันหลังเกิด
เหตุการณ๑ ศปก จชต.ได๎สํงเจ๎าหน๎าที่จากตาํรวจภูธร ภาค 9 ไปสัมภาษณ๑ครอบครวัของเหยื่อ และหลังจากนั้นก็ไมํมคีวาม
คืบหน๎าเกี่ยวกับการสูญหายของทั้งสองจากทางเจ๎าหน๎าที่อีกเลย และกรณีของนายอิบรอเฮงและนายดุลหามิ ได๎ถูกสํงตํอให๎
เป็นความรับผิดชอบของสภอ. บันนังสตา   

นอกจากนี้ครอบครวัของนายดุลหามิได๎เขา๎ไปพบร๎อยตาํรวจเอกเจษฎา ชุมพล ตาํรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันท่ี 2 
พฤษภาคม 2554 ซึ่งเขาไดป๎ฏิเสธวําไมํได๎ทราบเรื่องการหายตัวไปของเรือและยงัแนะใหค๎รอบครัวของเหยื่อไปแจง๎ความที่
สภอ. ธารโตแทน  

แม๎ดูเหมือนวาํเจา๎หน๎าทีจ่ะมคีวามพยายามในการสืบสวนติดตามการกรณีนี้ โดยการตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
สืบสวน แตํก็ยังไมํมีสัญญาณของความคืบหน๎าใดๆ ญาติของผ๎ูสูญหายคิดวําทางเจา๎หน๎าที่ของรฐัไมํได๎ให๎ความสําคัญในการ
ติดตามผู๎สูญหายอยํางจริงจัง จนถึงปัจจุบันก็ยงัไมํมีความกา๎วหน๎าใด ๆ ในการค๎นหาศพหรือความจริงในส่ิงที่เกิดขึ้น  ทาง
ศอบต.ได๎อนุมัติที่จะจาํยคาํเยียวยาใหก๎ับครอบครวัของเหยื่อในรูปแบบของการชํวยชาํระหนี้สินท่ีนายอิบรอเฮงมีอยูํ แตํก็ยงั
ไมํได๎มีการดาํเนินการ  

กรณีของนายอิบรอเฮง และนายดุลหามิ ไดถ๎ูกสํงไปยงั คณะทํางานด๎านการบังคับสูญหายโดยไมํสมัครใจของ
องค๑การสหประชาชาติ ( United Nation Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances) โดยมูลนิธิ
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพ เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2554  
 

 
 



กรุงเทพมหานคร  
 

กรณีที ่39 
 
ชื่อ : นายทนง โพธิ์อําน  
วนัที่เกิดเหตุ : 19 มิถุนายน  2534  
สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : 415/1 ถ.ราชพัฒนา, บางปะกอก กรุงเทพ 10140  
อาย ุ: 55 ปี 
ชาติพนัธุ์ : ไทย 
สรุปเหตกุารณ์ : ชํวงเกดิเหตุการณ๑นายทนง โพธิ์อําน เปน็สมาชิกวุฒิสภาและยงัเป็นประธานกรรมการสหภาพแรงแหงํ
ประเทศไทย  และยังเป็นรองประธานสภาสหภาพการค๎าเสรเีอเชียแปซิฟกิสํานักงานภูมิภาคอีกด๎วย นายทนงเป็นแกนนําใน
การรณรงค๑ตํอตา๎นรัฐบาลทหารในขณะน้ันในการยุบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ29  กํอนจะหายตวัไป ทนงเคยได๎รับโทรศัพท๑
ขํมขูํหลายครั้ง เขายังไดเ๎คยบอกกับเพื่อนรํวมงานของเขาวํามคีนติดตามเขาอยูํ และยังได๎รับคําส่ังจากรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยไมใํห๎เขาเข๎ารวํมการประชุมประจําปีขององค๑การแรงงานระหวาํงประเทศที่ เจนีวาดว๎ย ครั้งสุดทา๎ยทีเ่พื่อน
รํวมงานของทนงได๎เห็นเขาคือเมือ่วันที่ 19 มิถุนายน 2534 ขณะที่ทนงกําลังออกจากที่ทาํงาน และในเชา๎วันตํอมา รถของเขา
ถูกพบจอดอยูํที่หน๎าสํานกังานในลักษณะแปลกออกไปและยงัพบรอยเท๎าลักษณะคลา๎ยรองเท๎าทหารอยูํตรงเบาะด๎านหลังด๎วย 
ไมํมีผ๎ูใดพบทนงนับแตํนั้น ทั้งรัฐบาลและทหารได๎ออกมาปฏิเสธวาํไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการหายไปของเขา 
 
การด าเนินการอย่างเปน็ทางการ :  ในปี 2536 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของรฐัสภาได๎ทบทวนหนังสือคําร๎องเกี่ยวกับ
กรณีการหายตวัไปของนายทนงจากทางนกัวิชาการและตาํรวจ ได๎ข๎อสรุปวําสาเหตุการหายตัวไปของทนงนําจะเป็นเพราะ
ความขัดแย๎งของกับรัฐบาลทหารในชํวงเวลาดังกลาํว   แตํเนือ่งด๎วยข๎อมูลที่มีไมมํากจึงปฏิเสธที่จะนําข๎อสรุปน้ีเผยแพรตํํอ
สาธารณะ นอกจากนี้คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดกิารสังคม ของรัฐสภาก็ได๎ทาํการสืบสวนเชํนกันแตํก็ไมํได๎มกีาร
เผยแพรํผลของการสืบสวนเตํอยาํงใด  ในเดือน มิถุนายน 2543 เริ่มมกีารเรียกร๎องให๎มกีารเผยแพรํรายงานสองฉบับดังกลําว
ภายใต๎พระราชบัญญตัิข๎อมูลขาํวสาร แตํได๎รับการปฏิเสธดว๎ยเหตุผลที่วําการเผยแพรํข๎อมูลจะสํงผลตํอบุคคลหลายคน และใน
เดือนตุลาคม  2544 รัฐบาลของ พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร ได๎มีคาํส่ังใหม๎ีการตั้ง คณะกรรมการอสิระเพื่อสืบสวนหาผ๎ูสูญหาย
โดยเฉพาะ และยังมีการอนุมัตจิาํยเงินใหก๎ับเหยื่อในเหตุการณ๑พฤษภาทมิฬ 2535 รวมไปถึงให๎มกีารสืบสวนสอบสวนกรณีการ
สูญหายของนายทนง โพธิ์อาํนดว๎ย   
 

กรณีที่ 40 
 
ชื่อ : นายสมชาย นีละไพจิตร 
วันที่เกิดเหตุ : 12 มีนาคม 2547 

                                                           
29 บางกอกโพสต๑ , Thanong Mystery, 21 November 2001. 



สถานที่เกดิเหตุโดยประมาณ : เยื้องสถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก 
ที่อยู่ : 73/5 ซอยอิสรภาพ 11 ถนนอิสรภาพ  ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
อาย ุ: 55 ปี 
ชาติพนัธ์  : ไทยมุสลิม 
 
สรุปการให้ถ้อยค า : นายสมชายถือเป็นนักสิทธิมนษุยชนที่โดดเดํนและเป็นที่ร๎ูจักจากการท่ีทํางานเกี่ยวข๎องกับคดีทางด๎าน
การเมืองที่มคีวามขดัแยง๎ รวมไปถึงเขายงัเป็นทนายใหก๎ับกลุํมคนท่ีถูกต๎องสงสัยวาํอยูใํนขบวนการกํอการร๎าย นอกจากนี้เขา
ยังเป็นประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม  และเป็นรองประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความแหํงประเทศ
ไทยด๎วย นายสมชายยังมีบทบาทสําคัญในการลํารายชื่อเพื่อใหม๎กีารยกลกิพระราชบัญญตัิกฎอัยการศึกในภาคใตข๎องประเทศ
ไทย และให๎ปลํอยตัวนักโทษทีต่๎องคดีปล๎นปืนเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2547 ซึ่งดว๎ยเหตุนี้เองที่อาจจะนําไปสํูการหายตัวไปของเขา  
นายสมชายยังเป็นตัวแทนของเหยื่อที่ถูกกลําวหาวาํมีความเกี่ยวขอ๎งกับการปล๎นปืนในครั้งนั้นด๎วย โดยเหยื่อกลุํมนี้ได๎ถกูซ๎อม
ทรมานเพื่อให๎รับสารภาพ โดยนายสมชายได๎เผยแพรํข๎อมูลท่ีสําคัญนี้สํูสาธารณะเกี่ยวกับการทรมานผ๎ูต๎องหาของเจา๎หน๎าที่
ตํารวจในการอภิปรายของเขาเมือ่วันที่ 27 กุมภาพันธุ๑ 2547 
เขาได๎ร๎องขอตํอศาลในการปลํอยตัวผ๎ูต๎องหาทั้ง 5 แตํได๎รับการปฏิเสธ เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2547 หน่ึงวันกํอนที่เขาจะหายตวั
ไป เขาได๎ร๎องเรยีนเรื่องการซ๎อมทรมานผ๎ูต๎องหาไปยังหนํวยงานตํางๆทีเ่กีย่วข๎อง เชํนกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานตํารวจแหงํชาติ สํานกังานอยัการสูงสุด และคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหํงชาติ รวมไปถึงนายกรฐัมนตรี และ
วุฒิสภาดว๎ย   

ในวันที่ 12 มีนาคม 2547  สมชายได๎ไปรอพบนายกิจจา อาลีอิสเฮาะ ที่ห๎องรับรองของโรงแรมชาลีนาํ  ถนน
รามคาํแหง แตํสุดท๎ายนายกิจจาไมํได๎มาตามนัด ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ 20.15 น.นายสมชายได๎ออกมาจากโรงแรมโดย
รถสํวนตัว เวลาประมาณ 20.30 น. มีผู๎พบเห็นวํามีรถคันหน่ึงไดข๎ับชนท๎ายเพื่อให๎รถของนายสมชายหยดุ จากนั้นชาย 4-5 คน 
จากรถคันดงักลําวได๎พยายามบังคับให๎นายสมชายขึ้นรถแล๎วรถคนัดังกลําวก็ขับออกไป นับจากนัน้ก็ไมํมีใครพบเห็นเขาอีกเลย 
ในขณะข๎าราชการระดับสูงหลายคน รวมถงึอดีตนายกรฐัมนตรี อยัการสูงสุดและ กรมสอบสวนคดพีิเศษ ได๎ประกาศวําพวกเขา
มีหลักฐานวํานายสมชาย ได๎เสียชีวติแล๎ว อยํางไรก็ตาม กลับไมํมีการนําศพมาแสดงหรือไมํมีแม๎แตํใหค๎วามยตุิธรรมกับการ
เสียชีวติของเขา30 
 
การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม : ศาลชั้นต๎นพิพากษาวํา หน่ึงในห๎าของตาํรวจทีถู่กกลําวหาเป็นผ๎ูกระทําผิดใน
ข๎อหาละเมดิเสรีภาพ และกักขงัหนํวงเหน่ียว ซึง่ครอบครวัได๎ยื่นอุทธรณ๑ตํอศาลอุทธรณ๑  

วันท่ี 11 มีนาคม 2554 ศาลอุทธรณ๑วินิจฉัยวาํภรรยาของสมชาย อังคณา ลูกสาวและลูกชาย ไมํได๎รับอนุญาตให๎เป็น
โจทก๑รํวมในคดี เนื่องจากตามกฎหมายเเล๎วพวกเขาไมํสามารถพิสูจน๑ถึง  “การบาดเจ็บหรือเสียชวีิต(ของสมชาย)ได๎”   

                                                           
30  สรุปความจาก รายงานของ คณะกรรมการนิติศาสตร๑สากล  ‚Somchai Neelapaichit – Report on Trial & 

Investigation‛, มีนาค 2552.  



ในคดกีารสูญหายของสมชาย การฟ้องคดีความผิดอาญากรณีนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของ มาตราที ่ 5 และมาตรา 28 แหงํ
ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา   

ศาลอุทธรณ๑พิจารณาเห็นวําสําหรับจําเลยที่ 2 (พ.ต.ท.สินชัย นิ่มปุญญกําพงษ๑)จําเลยที่ 3(จ.ส.ต.ชัยเวง พาด๎วง)และ
จําเลยที่ 4 (ส.ต.อ.รันดร สิทธิเขต) ไมํมีหลักฐานไมํเพียงพอท่ีจะบอกวําพวกเขามีความเกีย่วข๎องกับเหตุการณ๑  เพราะพยานไมํ
สามารถจดจําและระบุใบหน๎าของพวกเขาได๎  พร๎อมทัง้ไมํได๎ระบุตวัผ๎ูกระทําในขณะท่ีศาลได๎เบิกตัวมาเพื่อทําการชี้ตวั  

สําหรับจําเลย ที่ 5 (พันตาํรวจโทชัชชยั เล่ียมสงวน) ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็น (พันตํารวจโทนพวฒุิ เล่ียมสงวน)เขาไมํได๎
อยูํในสถานท่ีเกดิเหตุ ถึงแม๎วาํจะมีการบันทึกการส่ือสารระหวํางเขากับจาํเลยอื่นๆก็ตามขณะเกดิเหตุการณ๑ อยาํงไรกต็าม
บันทึกการฟ้องคดใีนคดีนี้อยัการได๎ยื่นเอกสารทีเ่ป็นเพียงสําเนามใิชํเอกสารต๎นฉบับ และอัยการที่ยื่นพยานหลักฐานตํอศาลก็
มิได๎นําผู๎จัดทาํเอกสารมารับรองความถูกต๎องด๎วยเชํนกัน สําหรับจําเลยที่ 1 พ.ต.ต.เงิน ทองสุก ศาลอุทธรณ๑พิพากษาวาํ
ประจักษ๑พยานท้ัง 4 คนที่มาเบกิความในศาลไมํได๎ชีต้ัวเขาอยํางเปิดเผยในศาลถงึคนที่มีลักษณะตรงกับคนที่รับผิดชอบตํอการ
สูญหายของสมชาย 

ศาลไมํสามารถยอมรับเอกสารอืน่ๆซึ่งเป็นสําเนาที่รับรองความถกูต๎องที่อยัการนําสํงได๎ ศาลวนิิจฉัยวาํแม๎เอกสาร
เหลํานั้นจะได๎รับการรับรองความถูกต๎องจากเอกสารต๎นฉบับโดยทนายความหรือบริษัทเอกชน อยาํงไรก็ดีทนายความมิไดเ๎ป็น
ผ๎ูทําสําเนาเอกสารเหลํานั้นดว๎ยตัวของเขาเอง ดงันั้นทนายความจึงไมเํห็นเอกสารต๎นฉบับเนื่องจากเขามิได๎เป็นผ๎ูทําสาํเนาและ
อัยการกม็ิได๎นําตัวผ๎ูทําสาํเนาเอกสารมาเบิกความตํอหน๎าศาล 

ศาลอุทธรณ๑จงึพิพากษายกฟ้องจําเลยซึ่งเป็นตาํรวจทัง้ 5 คน 

 

ภาคผนวกท่ีสอง : สรุปการเสียชีวิตของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2547 จาก
รายงานของคณะท างานนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 31 
 
จุรินทร์ ราชพล เสียชีวิตเมื่ออายุ  55 ปี ชาวบ้านบางแป ต าบลป่าคลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต   มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง และมีอาชีพ
เสริมท าการประมง  ในอ่าวป่าคลอก   นอกจากนี้เขายังเป็นแกนน ากลุ่มอนุรักษ์บ้านป่าคลอก  อุปนสัิยเป็นคนใจดีมคีวาม
เอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ต่อทุกคน  ชอบช่วยเหลือผู้อืน่อยู่เสมอ โดยไม่หวังผลตอบแทน เขาอยู่กินกับภรรยาช่ือ นางลัดดา และมีบุตรชาย 1 
ช่ือนายสุทิน และมีบุตรสาวอีกสองคน ช่ือ น.ส. พิมพา และ น.ส. พิมพร   
 
นรินทร์ โพธ์ิแดง  เสียชีวิตเมื่ออายุ 67 ปี เขาอาศัยอยู่ในบ้านคลองหิน  ต าบล ห้วยทบัมอญ อ. เขาชะเมา จ. ระยอง  นรินทร์ 
ประกอบอาชีพเปน็ท าสวน  นอกจากนี้ยังเป็นประธานกลุ่มคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเขาชะอางกลาง
ทุ่ง    เขาเปน็คนทีข่ยันขันแขง็ มีความรับผิดชอบและเสียสละต่อส่วนรวม   นรินทร์มีภรรยาช่ือ นางสายบัวและมีบุตรด้วยกัน 4 
คน  
 

                                                           
31  เรื่องราวชีวิตของนักตํอสู๎เหลํานี้เดิมอยูํในบทความชื่อ “ประดับไว๎ในโลกา” จากนิตยสาร ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2547), หน๎า42-87 



พิทักษ์ โตนวุธ เสียชีวิตเมื่ออายุ  30 ปี  เขาอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 179 ม. 1 บ้านชมภู  ต. ชมภู อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก ขณะนั้น
เขาก าลังศึกษาเนตบิัณฑิต  และยังเป็น ที่ปรึกษาให้กบักลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ าชมภูด้วย   เขาอยู่กับภรรยาช่ือยุภาภรณ์ และมี
บุตรสาวด้วยกัน 1 คน ช่ือหงส์พชิฌาซ่ึงขณะนั้นลูกสาวมีอายุเพียง 3 ปีครึ่งเท่านัน้  
 
ฉวีวรรณ ปึกสูงเนินเสียชีวิตเมื่ออายุ 35 ปี เธออาศัยอยู่บ้านเลขที่ 155 หมู่ 5 ต. นากลาง อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา   เธอเป็น
เจ้าหน้าที่อบต. นากลาง รณรงค์ตอ่ต้านการทุจริตในโครงการก่อสร้างในอบต.   เธอเปน็มีนิสัยทีค่นตรงไปตรงมา และยังมีความ
กล้าหาญ รักความถูกต้องยุติธรรม และยังต่อสู้เพื่อความเปน็ธรรมด้วย  เธอมีบุตรสองคนอายุ 7 และ 9 ขวบ  
 
สุวัฒน์ วงศ์ปิยะสถิตย์  เสียชีวิตเมื่ออายุ 45 ปี เขาอาศัยอยู่บ้านเลขที ่42/ 718-9 2ก./1 หมู่บ้านจามจุรี ถ. กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ. 
บางพลี จ. สมุทรปราการ   เขาเปน็แกนน าในการคดัค้านบ่อขยะราชาเทวะ อ. บางพลี  เขาอาศัยอยู่กับภรรยา นางธีระนุช และลูก
ชายอีก 2 คน  
 
สมพร ชนะพล เสียชีวิตเมื่ออายุ 41 ปี เขาอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 69/ 5 ม. 2 ต. คลองสระ อ. กาญจนดิษฐ ์จ. สุราษฎร์ธานี  เขาเป็น
ประธานกลุ่มอนุรักษค์ลองกะแดะ  สมพรมีนิสัยตรงไปตรงมา และเป็นที่เคารพของชาวบ้านคลองกะแดะ  เขายังมีนิสัยชอบอ่าน
หนังสือและชอบศึกษาหาความรู้   เขาอาศัยกับภรรยาช่ือ  นางวิลาวรรณ และมีบุตรสาวด้วยกัน 2 คน ช่ือด.ญ. ทานตะวัน อายุ 14 
ปี และด.ญ.ทันทิมา อายุ 11 ปี    
 
แก้ว ปินปันมา  เสียชีวิตเมื่ออายุ 59 ปี เขาอาศัยอยู่ที่บ้านดอยน้อย ต. ดอยลอ ใน จ. เชียงใหม่  เขาเปน็แกนน าชาวบ้านในกรณี
ของปัญหาทีด่ิน (สกน.) ทีเ่ข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดนิรกร้างว่างเปล่า บ้านดอยน้อย ต.ดอยลอ   เขามีอาศัยอยู่กับลูกชาย 2 คน ช่ือ 
นเรศ (ตาบอดจากต้อหนิ) อายุ 31 ปี และจรัล อายุ 34 ปี  
 
บุญสม นิ่มน้อย  เสียชีวิตเมื่ออายุ 44 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 60 ม. 5 ต. บางแก้ว อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี  มีอาชีพเป็นพ่อค้าขาย
สัตว์น้ าทะเล  นอกจากนี้เขายังเปน็คณะกรรมการชมรมอนุรักษท์ะเลอ. บ้านแหลม สมาชิก อบต. บางแก้ว และเป็นแกนน า
คัดค้านโครงการโรงแปรสภาพคอนแดนเสทและน้ ามันดิบในจ. เพชรบุรี อีกด้วย บุญสมเป็นที่รักของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
เด็ก ๆ และเขายังชอบช่วยเหลือชาวบ้านอีกด้วย   โดยนิสัยแล้วเขาเป็นคนใจดี ไม่เล่นการพนัน ไม่สูบบุรี่  ขาอาศัยอยู่กับภรราช่ือ
นางกรี นิ่มน้อย   ไม่มีบุตรแต่อย่างใด 
ปรีชา ทองแป้น เสียชีวิตเมื่ออายุ 54 ปี เขาอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 136 ม. 8 ต. ควนกรด อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช  เขาเปน็สารวัตร
ก านัน ต. ควนกรด  และยังเปน็แกนน ากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต. ควนกรด   อาศัยอยู่กับภรรยาช่ือนางเยื้อน ทองแป้น และมี
บุตรด้วยกัน 4 คน    
 
บุญฤทธ์ิ ชาญณรงค์  เสียชีวิตเมื่ออายุ  55 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่  158/706 ม.9 บ้านอินทรีทอง ต. คลองพา อ. ท่าชนะ  จ. สุราษฎร์
ธานี มีอาชีพท าสวนยาง 
เขามีนิสัยชอบช่วยเหลืองานกิจกรรมของส่วนรวมอยู่เสมอ  บุตรคนเล็กสุดของเขาตอนนั้นยงัเรียนอยู่ในชั้น ม. 2  เขาอยู่กับ
ภรรยาช่ือ นางอาภรณ์ และมีบุตรด้วยกัน 7 คน  



 
บุญยงค์ อินต๊ะวงศ์   เสียชีวิตเมื่ออายุ  42 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 202 ม.1 บ้านร่องห้า ต. ผางาม อ. เวียงชัย จ. เชียงราย ประกอบ
อาชีพค้าขายควาย และเขายังเป็นผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านร่องห้าด้วย นอกจากนี้ยังเป็นแกนน าคัดค้านโรงโม่หินดอยแม่ออกรู    เขาอยู่
กับภรรยานางไกรสร และมีบุตรด้วยกัน 2 คน  
 
ค าปัน สุกใส  เสียชีวิตเมื่ออายุ  59 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 198 ม.1 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่ โดยนิสัยแล้วเขาเป็นคนเข้ากับ
คนอื่นง่าย ค าปัน มีอาชีพเปน็ท านาและท าสวน นอกจากนี้ยังเป็น ผู้ใหญบ่้านบ้านป่าบง ประธานป่าชุมชนบ้านป่าบง และรอง
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนแม่น้ าปิงตอนบน    เขาอาศัยอยู่กับภรรยา ช่ือ นางสุจา และมีบุตรสาวด้วยกัน 1 คนชื่อ น.ส. ยุวดี อายุ 
27 ปี  
 
ส าเนา ศรีสงคราม  เสียชีวิตเมื่ออายุได้ 38 ปี เขาอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 12 ม. 8 ต. โคกสูง อ.อุบลรัตน์  จ. ขอนแก่น  ประกอบอาชีพ
ท านา และยังเปน็ประธานชมรมชาวบ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมล าน้ าพอง   เขาอยู่กับภรรยาคือนางมยุรี และมีบุตรด้วยกัน 2 คน 
บุตรชายอายุ 9 และบุตรสาว 2 ขวบ   
 
เจริญ วัดอักษร เสียชีวิตเมื่ออายุ 37 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 89 ม.6 ต. บ่อนอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์  เขาเป็นประธานกลุ่ม
รักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก โดยนิสัยแล้วเขาเปน็คนร่าเริงสดใสแตจ่ริงจังกับการท างาน รักความเป็นธรรม   เขาอาศัยอยู่กับภรรยานาง
กรณ์อุมา พงษ์น้อย ไม่มีบุตร  
 
สุพล ศิริจันทร์ เสียชีวิตเมื่ออายุ 58 ป ี อาศัยอยู่ในบ้านเดน่อุดม  ม. 7 ต. แม่มอก อ. เถิน จ.ล าปาง  เขายังเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านเดน่
อุดม และเปน็แกนน าเครือข่ายป่าชุมชนแม่มอก จ. ล าปางอีกด้วย  สุพลอาศัยอยู่กับภรรยา นางกอบแก้ว และมีบุตรชายด้วยกัน 1 
คนชื่อนาย นิกร อายุ 34 ปี  
 
นางพักตร์วิภา เฉลิมกลิ่น  เสียชีวิตเมื่ออายุ 49 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที ่129/ง  บ้านหัวกระบือ ต. ป่าโมก อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง  เธอ
เป็นรองประธานชุมชนบ้านหัวกระบือ อยู่กับสามีช่ือนายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น  และมีบุตรด้วยกัน 3 คน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 




