ข่ าวประชาสั มพันธ์
กสม. ประกายรัตน์ ฯ เรียกร้ อง ครม. – รัฐสภา เร่ งออกกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทาให้ บุคคลสู ญหายโดยเร็ว พร้ อมสนับสนุนให้ ไทยเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญา ICPPED
และเยียวยาครอบครัวบิลลี่
วัน ที่ ๔ กัน ยายน ๒๕๖๒ นางประกายรัตน์ ต้น ธี รวงศ์ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ในฐานะ
รั ก ษาการประธานกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ กล่ า วถึ ง กรณี กรมสอบสวนคดี พิ เศษ (ดี เอสไอ)
พบหลักฐานเชื่ อมโยงคดี การหายตัวไปของนายพอละจี หรื อบิลลี่ รักจงเจริ ญ แกนนาประชาชนชาวกะเหรี่ ยง
บ้านโป่ งลึก บางกลอยว่า ขอเป็ นกาลังใจให้กบั ครอบครัวของนายพอละจี และขอแสดงความชื่ นชมการทางาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บูรณาการความร่ วมมือกับภาคส่ วนต่าง ๆ ในการสื บสวน
สอบสวนอย่างยากลาบาก จนกระทัง่ ได้พบหลักฐานสาคัญที่เชื่ อมโยงว่านายพอละจีฯ น่ าจะเสี ยชี วิตแล้ว และ
สนับสนุนให้เร่ งดาเนินการต่อไปเพื่อนากลุ่มบุคคลที่กระทาความผิดเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ ว
นางประกายรัตน์ กล่าวว่า ที่ผา่ นมา คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) พยายามผลักดันให้
รัฐบาลออกกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุ ค คลสู ญ หาย เพราะเห็ นว่าเป็ น
กฎหมายสาคัญที่คุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของไทย
โดยในเดื อนมกราคม ที่ ผ่านมา กสม. ได้มี ขอ้ เสนอแนะและความเห็ นเพิ่ มเติ มต่อร่ างกฎหมายดังกล่ าวไปยัง
คณะรัฐมนตรี และสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ (สนช.) โดยเฉพาะการกาหนดเรื่ องการรับผิดของผูบ้ งั คับบัญชาที่มี
ส่ วนรับรู ้การกระทาผิดของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณี ของอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมาน และการประติ บ ัติ หรื อการลงโทษอื่ น ที่ โหดร้ าย หรื อที่ ย่ายีศ กั ดิ์ ศรี (Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT ) ที่ ประเทศไทยเป็ นภาคี
แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ตกไป
“ดัง นั้น จึ ง ขอเรี ย กร้ อ งให้ค ณะรั ฐ มนตรี และสมาชิ ก รั ฐสภาเสนอร่ า งพระราชบัญ ญัติป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุค คลสู ญหาย พ.ศ. .... ที่มีเนื้ อหาสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ ว และขอให้คณะรัฐมนตรี เร่ งเข้าเป็ นภาคีอนุ สัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสู ญ (International Convention for the Protection of all
Persons from Enforced Disappearance: ICPPED) เพื่ อ เป็ นการสร้ า งหลั ก ประกั น ทางกฎหมายและแสดง

๒
เจตนารมรณ์ ที่ชดั เจนในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของประชาชนตามรัฐธรรมนู ญและพันธกรณี ระหว่างประเทศด้าน
สิ ทธิมนุษยชน” รักษาการประธาน กสม. กล่าว
ท้า ยสุ ด นางประกายรั ต น์ ขอให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งเร่ ง พิ จารณามาตรการเยีย วยาที่ รวดเร็ วและ
เป็ นธรรมต่อครอบครัวของนายพอละจี เพื่อสร้างความเป็ นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัว รวมทั้งคุม้ ครองให้ปลอดภัย
จากการถูกข่มขู่ คุกคาม ที่จะทาให้สังคมไทยมีศรัทธา ยึดมัน่ ต่อหลักนิติรัฐและกระบวนการยุติธรรมของไทย

เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๔ กันยายน ๒๕๖๒
สานักส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มงานสื่ อสารองค์กร
โทร ๐๘ ๑๘๘๙ ๑๔๕๔ ,๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓ .

