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1. อารมัภบทและสรปุ 

“การกระท าใด ๆ ทีถ่อืเป็นการบงัคบับคุคลใหส้ญูหาย 
ยงัถอืวา่เป็นความผดิอยา่งตอ่เนือ่ง 
ตราบทีผู่ก้ระท าความผดิยงัคงปกปิดไมย่อมบอกใหท้ราบถงึชะตากร
รมและทีอ่ยูข่องบคุคลผูส้ญูหาย” 
ขอ้บท 17.1 อนุสญัญาแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยการคุม้ครองมใิหบ้คุคลสญูหาย 

สมบดั สมพอน อาย ุ61 ปี 

เป็นสมาชกิภาคประชาสงัคมซึง่มชี ือ่เสยีงและเป็นทีเ่คารพในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) เมือ่ประมาณหา้โมงครึง่ของเย็นวนัที ่15 ธันวาคม 2555 

เขาขบัรถาออกจากส านักงานในกรุงเวยีงจันทน ์เมอืงหลวงของลาว 

โดยขบัรถาตามรถาอกีคนัหนึง่ซึง่มอี ึง้ชุย่เมง้ ภรรยาของเขาเป็นผูข้บั พวกเขามนัีดกนิขา้วเย็นดว้ยกนัทีบ่า้น 
แตใ่นระหวา่งทาง ต ารวจจราจรโบกใหส้มบดัจอดรถาประมาณหกโมงเย็นทีป้่อมต ารวจบนถานนทา่เดือ่ 

อ าเภอสสีตัตนาก กรุงเวยีงจันทน ์จากนัน้เขาถาูกน าตัวเขาไปในรถากระบะ และเขาไมไ่ดก้ลบับา้นอกีเลย 
หกเดอืนตอ่มา ยังไมม่ใีครรูช้ะตากรรมและทีอ่ยูข่องเขา 

รายงานฉบับนีใ้หข้อ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการท างานของสมบดัในลาว 

และตรวจสอบขอ้เท็จจรงิรวมทัง้หลกัฐานดา้นภาพวดีโิอเกีย่วกบัการหายตวัไปของเขา 

วา่การสอบสวนของทางการลาวตอ่การหายตวัไปครัง้นีม้ลีกัษณะไมล่ าเอยีง รอบดา้น 
และมปีระสทิธภิาพมากนอ้ยเพยีงใด 

จากนัน้จงึวเิคราะหเ์หตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ 
รวมทัง้กฎหมายของลาวเอง ในตอนทา้ยเป็นขอ้เสนอแนะตอ่รัฐบาลลาวและประชาคมระหวา่งประเทศ 

โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหสมบดักลบัมาสูค่รอบครัวอย่างปลอดภัย 

แมว้า่ในชว่งหลายเดอืนทีผ่่านมา 

ทางการลาวแสดงเจตจ านงตอ่สาธารณะทีจ่ะสอบสวนการหายตวัไปของสมบดั แตจ่นถางึปัจจบุนั 
การด าเนนิงานของต ารวจยังไม่คบืหนา้มากนัก นอกจากนัน้ 

จนถางึปัจจุบนัทางการยังไมส่ามารถาใหข้อ้มลูไดเ้พยีงพอ 
และไมม่กีารตพีมิพข์อ้มลูจากการคน้หาทีจ่ะชว่ยตอบค าถาามส าคญั ๆ เกีย่วกับการหายตัวไปของสมบดัได ้

ทัง้ยังมกีารปฏเิสธความชว่ยเหลอืจากประเทศอืน่ในการสอบสวน 
ปัจจัยเหลา่นีบ้ง่ชีใ้หเ้ห็นไดถ้างึความพยายามปกปิดความจรงิ 

เป็นเรือ่งยากทีจ่ะจ าแนกวา่ทางการลาวมสีว่นเกีย่วขอ้งกับการหายตวัไปของสมบดัมากนอ้ยเพยีงใด 
อยา่งไรก็ตาม นอกจากการสอบสวนจะบกพร่องแลว้ 

การทีม่ผีูพ้บเห็นสมบดัครัง้สดุทา้ยอยู่บรเิวณป้อมต ารวจเมือ่ต ารวจโบกรถาเขาใหห้ยดุ 
และการทีเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจมไิดด้ าเนนิการเพือ่ขัดขวางไมใ่หม้กีารน าตัวเขาไป 

หรอืแมแ้ตว่า่มกีารยงิปืนขึน้ทอ้งฟ้าในชว่งนัน้ 

ทัง้หมดสะทอ้นถางึระดับการมสีว่นร่วมของทางการลาวในกรณีนี ้

  

การบงัคบับุคคลใหส้ญูหายคอือะไร? 
อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองมใิหบุ้คคลสญูหายหา้มการบงัคับบคุคลใหส้ญูหาย 

โดยก าหนดวา่หมายถางึ “การจับ ควบคมุตัว ลักพาตัว หรอืวธิกีารอืน่ใดในการท าใหบ้คุคลสญูเสยีเสรภีาพ 
ทีก่ระท าโดยตัวแทนของรัฐ บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีก่ระท าไปโดยการใหอ้ านาจ 
สนับสนุนหรอืรูเ้ห็นเป็นใจจากรัฐ และโดยทีรั่ฐปฏเิสธทีจ่ะรับทราบวา่มกีารท าใหส้ญูเสยีเสรภีาพนัน้ 
หรอืโดยปกปิดชะตากรรม หรอืสถาานทีอ่ยูข่องผูส้ญูหายดงักลา่ว โดยทีส่ถาานทีอ่ยูข่องบคุคลผูส้ญูหายนัน้ 
กฎหมายไม่สามารถาใหค้วามคุม้ครองได”้1  

เมือ่พจิารณาถางึขอ้มลูพืน้ฐานและขอ้เท็จจรงิเทา่ทีม่อียู ่งานวจิัยของแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลเชือ่วา่ 
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สมบดั สมพอนน่าจะเป็นเหยือ่ของการบงัคับบคุคลใหส้ญูหาย 

ซึง่ถาอืเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างรา้ยแรงและเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 
ทางหน่วยงานมขีอ้สรุปวา่ เจา้หนา้ทีล่าวมสีว่นรับผดิชอบตอ่การหายตวัไปของสมบดั 

ในลกัษณะทีเ่ป็นการเขา้มาด าเนนิการโดยตรง หรอืโดยใหค้วามร่วมมอื สนับสนุน 
หรอืรูเ้ห็นเป็นใจตอ่การละเมดิพันธกรณีของลาวตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 

ในบรรดาขอ้เสนอแนะหลายประการ แอมเนสตี ้

อนิเตอรเ์นชัน่แนลเรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลลาวและความสนับสนุนจากประชาคมระหวา่งประเทศจัดตัง้คณะกรรม

การอสิระชดุใหมเ่พือ่ด าเนนิการสอบสวนกรณีการหายตวัไปของสมบดัอยา่งไมล่ าเอยีง รอบดา้น 
ทัง้ยังเพือ่ประกนัวา่การด าเนนิงานมมีาตรการอย่างชดัเจน ใหม้กีารชว่ยเหลอืเขาจากผูท้ีจั่บตัวไป 

และใหส้ง่ตวัเขากลับสูค่รอบครัวอย่างปลอดภัยโดยไมช่กัชา้ 
คณะกรรมการควรจ าแนกตวัเจา้พนักงานทีม่สีว่นรับผดิชอบตอ่การบงัคับบคุคลใหส้ญูหายกรณีสมบดั 

รวมทัง้ผูบ้งัคับบัญชาหรอืผูท้ีอ่ยูใ่นต าแหน่งสงูขึน้ไป ทัง้นีเ้พือ่น าตัวผูก้ระท าผดิมาลงโทษ 

โดยใหเ้ป็นไปตามกระบวนการทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานสากลวา่ดว้ยความเป็นธรรม 
รายงานและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการควรไดรั้บการเผยแพร่ตอ่สาธารณะ 

สมบดัและครอบครัวควรไดรั้บการเยยีวยาตอ่การละเมดิสทิธมินุษยชนและความทกุขย์ากทีเ่กดิขึน้ 

วธิวีทิยา  
ตวัแทนของแอมเนสตี ้

อนิเตอรเ์นชัน่แนลมโีอกาสไปเยอืนประเทศลาวเพือ่สอบสวนกรณีการหายตวัไปของสมบัด ในวนัที ่18 

มกราคม 2556 แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลไดเ้ผยแพร่การปฏบิตักิารเร่งดว่น(Urgent 
Action)ใหก้บัเครอืขา่ยสมาชกิ 

โดยเรยีกรอ้งใหม้กีารเขยีนจดหมายถางึรัฐบาลลาวเพือ่กระตุน้ใหม้กีารสอบสวนโดยทนัท ีอย่างโปร่งใส 
และรอบดา้นตอ่กรณีการหายตัวไปของสมบัด2 ซึง่รัฐบาลไดม้จีดหมายตอบกลับ 

โดยการสง่แถาลงการณ์เกีย่วกบัการหายตวัไปครัง้นีใ้ห ้(โปรดดบูทที ่4 ของรายงานฉบับนี)้ ในวนัที ่20 
มนีาคม 2556 แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลไดร้อ้งขออยา่งเป็นทางการตอ่รัฐบาลลาว 

เพือ่เขา้ไปเยอืนประเทศลาวและพูดคยุเกีย่วกับการหายตัวไปของสมบัด 

และยังมกีารรอ้งขอในเวลาตอ่มาอกีดว้ย แตจ่นถางึวนัทีต่พีมิพร์ายงานฉบับนี ้
รัฐบาลลาวไม่ไดต้อบรับหรอืไม่ไดอ้นุญาตใหม้กีารเยอืนประเทศดงักลา่ว ในเดอืนพฤษภาคม 2556 

แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลไดข้อเขา้พบนายสมสะหวาด เลง่สะหวัด 
รองนายกรัฐมนตรลีาวในระหวา่งการประชมุเวทเีศรษฐกจิโลก (World Economic Forum) ทีก่รุงเนปิดอว ์

พมา่ ในเดอืนมถิานุายน 2556 สว่นหนึง่เพือ่เสนอรายงานฉบับร่างใหก้บัทา่น 

แตก่ารยืน่รายงานดงักลา่วถากูปฏเิสธ  

ตวัแทนแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลมการตดิตอ่อยา่งสม า่เสมอกับผูท้ีรู่จ้ักสมบดั 
และผูท้ีคุ่น้เคยกับเหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทีเ่ขาถากูบงัคบัใหส้ญูหายครัง้นี ้ 

 

2. ความเป็นมา 

“ดเูหมอืนไมม่สีภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั...ทีช่่วยใหม้พี ืน้ทีข่องการอภปิรายอยา่งเปิดเผย 
อยา่งเคารพตอ่กนั อยา่งหลากหลาย และสรา้งสรรค”์  

 ‘บทเรยีนจากการจัดประชมุเวทเีอเชยี-ยโุรปภาคประชาชน 2555 (Asia-Europe People’s Forum - AEPF) 

ครัง้ที ่9 ในลาว, คณะกรรมการจัดการประชมุระดบัสากล3  

หน่วยงานภาคประชาสงัคมในลาวยังอยูใ่นชว่งเริม่ตน้ แมว้า่พืน้ทีจ่ะเริม่เปิดกวา้งอย่างชา้ ๆ 

แตก่ารเตบิโตของภาคประชาสงัคมในลาวเทยีบไมไ่ดก้ับในประเทศเพือ่นบา้น จากแหลง่ขา่วทีน่่าเชือ่ถาอื 

มอีงคก์รมวลชนลาวหลายแหง่ทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจากพรรคประชาชนปฏวิตัลิาวซึง่เป็นพรรครัฐบาล 
และเป็นพรรคการเมอืงเดยีวทีถ่าูกตอ้งตามรัฐธรรมนูญของลาว4 

โดยยังคงอา้งการท างานในหนา้ทีห่ลายประการทีเ่ป็นของภาคประชาสงัคม 
 

อนัทีจ่รงิ 

รัฐบาลลาวไม่ไดย้อมรับขอ้เสนอแนะของประเทศฝร่ังเศสในระหวา่งการทบทวนสถาานการณ์สทิธมินุษยชน
ในเวทคีณะมนตรสีทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาต ิ(Universal Periodic Review at the United Nations 

(UN) Human Rights Council) ครัง้ที ่8 ในปี 2553 ทีจ่ะ 
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“ประกนัใหภ้าคประชาสงัคมและองคก์รสทิธมินุษยชนด าเนนิกจิกรรมอย่างอสิระ”5 

เหตทุีป่ฏเิสธขอ้เสนอแนะนี้ไดแ้กก่ารอา้งวา่ 
กจิกรรมของหน่วยงานเหลา่นีต้อ้งไดรั้บการก ากับดแูลจากกฎหมายระดบัชาต ิ

กลา่วคอืพระราชกฤษฎกีาการสมาคม6 แตต่ามแหลง่ขา่วทีเ่ชือ่ถาอืได ้
รัฐบาลลาวดเูหมอืนจะใชก้ระบวนการจดทะเบยีนองคก์รตามพระราชกฤษฎกีา 

เพยีงเพือ่เป็นมาตรการควบคมุองคก์รภาคประชาสงัคมในลาวเทา่นัน้  

 
ในบรบิททีจ่ ากัดเชน่นี ้สมบดั 

สมพอนมบีทบาทส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาของภาคประชาสงัคมในลาว 
เขาไดอ้ทุศิชวีติใหก้บัการพัฒนาทีย่ั่งยนืและการลดความยากจน 

สนับสนุนการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัภาคประชาสงัคมเพือ่กระตุน้ใหรั้ฐบาลลาวประกนัใหป้ระโยชนจ์ากก
ารพัฒนาตกถางึประชาชนทัง้หมดในลาว อนัทีจ่รงิ สมบดัท างานอยา่งใกลช้ดิตลอดมากับทางการลาว 

โดยภารกจิครัง้สดุทา้ยเป็นการเตรยีมงานการประชมุคูข่นานของภาคประชาสงัคม ในเดอืนตลุาคม 2555 

ในชว่งการประชมุสดุยอดเอเชยี-ยโุรป (Asia Europe Summit- ASEM) 
ซึง่ดเูหมอืนจะเป็นสาเหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัการถากูบงัคับใหเ้ขาสญูหายในอกีไม่กีส่ปัดาหต์อ่มา  

สถานการณ์สทิธมินุษยชน7 

สทิธมินุษยชนทีจ่ะมเีสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม และการชมุนุมอย่างสงบ 

ไดรั้บการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญลาวและกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 

(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซึง่ลาวเป็นรัฐภาค ี
แตท่างการลาวยังคงจ ากดัเสรภีาพเหลา่นี ้

โดยเฉพาะการประทว้งของประชาชนตอ่การละเมดิสทิธมินุษยชนอนัเป็นผลมาจากการพัฒนา 
รวมทัง้การสญูเสยีทีด่นิและอาชพี ซึง่ทางการมักไมย่อมใหเ้กดิขึน้โดยมตีวัอย่างหลายประการ ไดแ้ก ่

ในเดอืนพฤศจกิายน 2552 เจา้หนา้ทีค่วามมั่นคงจับกมุชาวนาและบคุคลอืน่ ๆ กวา่ 300 คน 

ซึง่วางแผนประทว้งการสญูเสยีทีด่นิและการขาดการสนับสนุนดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในหลายแขวง 

ทัง้หมดไดรั้บการปลอ่ยตวัยกเวน้เพยีงเกา้คน ซึง่ปัจจบุนัยังไมท่ราบชะตากรรมของพวกเขา 
และไมรู่ว้า่อยู่ทีไ่หน หลงัจากทีพ่วกเขาถากูยา้ยออกจากเรอืนจ าสามเข กรุงเวยีงจันทน์ 

ในเดอืนมกราคม 2555 

กระทรวงขอ้มูลสนเทศและวัฒนธรรมของลาวสัง่ปิดรายการพูดคยุทางวทิยุทีม่มีานานและไดรั้บความนยิม 
ซึง่คอืรายการ “เวา้ขา่ว’’ (คยุขา่ว) 

เนือ่งจากมคีนโทรศพัทเ์ขา้มาแสดงความกงัวลตอ่กรณีการยดึครองทีด่นิและปัญหาการทจุรติ  

ในเดอืนมถิานุายน 2555 ชาวบา้นแปดคนถาูกจับกมุหลงัจากรอ้งเรยีนตอ่ทางการ 

กรณีมขีอ้พพิาทดา้นทีด่นิกับบรษัิทจากเวยีดนาม ซึง่ไดรั้บสมัปทานปลกูยางตัง้แตปี่ 2549 
และสง่ผลกระทบตอ่ชาวบา้นทีอ่ าเภอทา่แตง แขวงเซกอง อกีไมก่ีว่นัตอ่มาชาวบา้นทกุคน 

ไดรั้บการปลอ่ยตวั ยกเวน้ผูช้ายคนหนึง่ทีถ่ากูควบคมุตวัไวป้ระมาณสองสปัดาห ์
และมรีายงานวา่ถากูซอ้มกอ่นไดรั้บการปลอ่ยตัวออกมา 

ในเวลาเดยีวกนั นักโทษดา้นความคดิอย่าง ทองปะเสดิ แกว้ขนัและแสงอะลนุ แพงพัน ยังคงถากูคมุขงั 
โดยตา่งไดรั้บโทษจ าคกุ 20 ปี และจ าคกุมาตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2542 

เนือ่งจากพยายามชมุนุมประทว้งอยา่งสงบทีก่รุงเวยีงจันทนโ์ดยไดแ้สดงโปสเตอรเ์รยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่น
แปลงดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ค าพูเวยีง สสีดั ผูป้ระทว้งอกีคนหนึง่ทีถ่าูกจับกมุในเวลาเดยีวกนั 

ไดเ้สยีชวีติในเรอืนจ าเมือ่เดอืนกนัยายน 2544 ซึง่เป็นผลมาจากการถากูลงโทษโดยเจา้หนา้ทีเ่รอืนจ า 
ขอ้มลูของทางการลาว มรีายงานวา่บวัวนั ชานมะนีวง 

ผูป้ระทว้งอกีคนหนึง่ไดรั้บการปลอ่ยตวัเมือ่ไมน่านมานี ้แตข่า่วดงักลา่วยังไม่สามารถายนืยันได ้

2.1 สมบัด สมพอน8 และวสิยัทัศนช์าวลาว  

สมบดัระหวา่งการสวดมนต ์© http://sombath.org 

สมบดัเกดิทีบ่า้นดอนเขยีว ทางใตข้องลาว 
เป็นลกูคนโตในบรรดาพีน่อ้งชายหญงิแปดคน เขาแตง่งานกบัอึง้ชุย่เมง้ 

ภรรยาชาวสงิคโปรต์ัง้แตปี่ 2526 โดยไดพ้บกนัตอนเรยีนหนังสอืทีส่หรัฐฯ 

ในชว่งทศวรรษ 1970 สมบดัท างานหาเลีย้งแมอ่าย ุ83 ปี 
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และหลานสาวสองคนซึง่เรยีนโรงเรยีนมัธยมในเวยีงจันทน์ 

หลงัจบการศกึษาจากสหรัฐฯ ในปี 2526 สมบดัเดนิทางกลบัลาวพรอ้มอึง้ชุย่เมง้ ตลอดชว่งทศวรรษ 

1980 
เขาตอ่สูเ้พือ่ใหรั้ฐบาลลาวอนุญาตใหเ้ขาท าโครงการเพือ่สง่เสรมิการพัฒนาเกษตรอย่างย่ังยนืโดยชมุชน 

สดุทา้ย ในปี 2529 
หลงัจากประสบความส าเร็จในการเป็นทีป่รกึษาใหก้ับกองทนุเพือ่เด็กแหง่สหประชาชาต ิ(UN Children’s 

Fund - UNICEF) ในกมัพูชา ซึง่รัฐบาลกมัพูชาขอบคณุรัฐบาลลาว 

สง่ผลใหรั้ฐบาลลาวอนุญาตใหส้มบดัด าเนนิการตามโครงการบางอยา่งทีเ่สนอได ้  

หลงัไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศกึษาธกิารของลาว ในปี 2539 
เขากอ่ตัง้ศนูยอ์บรมเพือ่การพัฒนาอยา่งมสีว่นร่วมหรอื PADETC (Participatory Development Training 

Centre) เพือ่สง่เสรมิการศกึษา ทกัษะการเป็นผูน้ าและการพัฒนาทีย่ั่งยนืในลาว 
เขาอบรมอาสาสมัครรุ่นเยาว ์และเจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถาิน่เกีย่วกบัการพัฒนาในชมุชน 

รวมทัง้ในประเด็นสขุอนามัย การหมนุเวยีนกลับมาใชใ้หม ่

และการผลติดา้นการเกษตร   

PADETC 
ไดก้ลายเป็นองคก์รภาคประชาสงัคมซึง่น่าจะมชีือ่เสยีงมาก

สดุของลาว และในปี 2548 สมบดัไดรั้บรางวลัรามอน 
แมกไซไซ สาขาผูน้ าชมุชน 

ซึง่ถาอืเป็นรางวัลโนเบลแหง่เอเชยีจากการด าเนนิงานของเข

า9  

สมบดั สมพอน ในพธิรัีบรางวัลรามอน แมกไซไซ ปี 2548 
© http://sombath.org 

สมบดัเกษียนจากต าแหน่งผูอ้ านวยการ PADETC 

ในเดอืนมถิานุายน 2555 เพือ่ใชเ้วลาอยูก่ับครอบครัว ท าสมาธ ิและท างานเขยีน 

เขายังไดส้ ารวจเพือ่วดัระดับ “ความสขุ” ในทกุแขวงของลาว 
ซึง่เป็นโครงการทีไ่ดรั้บความสนับสนุนจากโครงการเพือ่การพัฒนาแหง่สหประชาชาต ิ(UN 

Development Programme - UNDP) และร่วมมอืกบัหน่วยงานในทอ้งถาิน่และองคก์รมวลชนของลาว 
มกีารน าขอ้คน้พบจากการปรกึษาหารอืครัง้นีเ้ขา้มาเป็นสว่นหนึง่ของเอกสารทีช่ ือ่วา่ “วสิยัทัศนช์าวลาว 

(The Lao People’s Vision)” แตเ่หตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้มาในภายหลงัแสดงใหเ้ห็นวา่ 

ทางการลาวไมค่อ่ยพอใจกับเอกสารทีเ่ป็นผลมาจากการปรกึษาหารอืและเป็นวสิยัทศันเ์ชน่นีม้ากนัก 

แมจ้ะเป็นเอกสารทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้แรกในลาว   

2.2 การจัดประชมุเวทเีอเชยี-ยโุรปภาคประชาชนและเหตกุารณ์หลงัจากนัน้   

ASEM เป็นกลไกทีอ่อกแบบเพือ่กระชบัความสมัพันธร์ะหวา่งเอเชยีกับยโุรป 
โดยจัดใหม้กีารพูดคยุในประเด็นเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม-วฒันธรรม กอ่นการประชมุ ASEM 

แตล่ะครัง้ เครอืขา่ยองคก์รภาคประชาสงัคมทัว่เอเชยีและยโุรป จะจัดการจัดประชมุเวทเีอเชยี-
ยโุรปภาคประชาชน ซึง่เป็นการประชมุสดุยอดของภาคประชาสงัคมตา่งหากแตใ่ชช้ือ่เดยีวกัน  
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ภาพของสมบดักบัอดตีนายกรัฐมนตร ีบนุยัง วอละจดิ © http://sombath.org 

การจัดประชมุเวทเีอเชยี-ยโุรปภาคประชาชน ครัง้ที ่9 ในเวยีงจันทน ์เริม่ตัง้แตว่นัที ่16-19 ตลุาคม 2555 

เป็นความร่วมมอืระหวา่งคณะกรรมการจัดงานระดบัสากล กบัคณะกรรมการจัดงานระดับประเทศ 
ซึง่มสีมบัด สมพอนเป็นประธานร่วม 

คณะกรรมการจัดงานระดับประเทศลาวประกอบดว้ยกลุม่ประชาสงัคมในลาว องคก์รมวลชนลาว 
ตวัแทนองคก์รเอกชนระหวา่งประเทศซึง่ท างานในลาว และหน่วยงานของกระทรวงการตา่งประเทศลาว 

การจัดประชมุเวทเีอเชยี-ยโุรปภาคประชาชน ครัง้ที ่9 

นับเป็นกจิกรรมของภาคประชาสงัคมครัง้ใหญ่สดุทีเ่คยจัดขึน้มาในลาว มผีูเ้ขา้ร่วมประมาณ 1,000 
คนจากประเทศลาว ทัว่ภาคพืน้เอเชยีอาคเนยแ์ละยโุรป มกีารน าเสนอ “วสิยัทศันช์าวลาว” 

ในระหวา่งการจัดประชมุเวทเีอเชยี-ยโุรปภาคประชาชน และยังมกีารอา้งองิถางึในค าแถาลงปิดประชมุ 
สมบดัไดรั้บเชญิเป็นปาฐก 

รวมทัง้มกีารฉายภาพยนตรเ์กีย่วกับการท างานและการส ารวจซึง่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเขาในชือ่  

“Happy Laos”10 กอ่นปิดเวท ี

อยา่งไรก็ตาม มนีายต ารวจนอกเครือ่งแบบทีค่อยสอดสอ่งผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
และมกีารคกุคามผูเ้ขา้ร่วมบางคน ผูเ้ขา้ร่วมคนหนึง่แจง้กบัแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลวา่ 

มผีูห้ญงิคนหนึง่เผชญิหนา้กบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายความมั่นคง และถาูกต าหนอิยา่งรุนแรง 
ฐานทีเ่ธอแสดงขอ้กงัวลอยา่งเปิดเผยเกีย่วกบัปัญหาทีด่นิและสทิธใินทีอ่ยูอ่าศยัทีห่มูบ่า้นของตนเอง 

ในชว่งทา้ยการประชมุ เจา้หนา้ทีค่วามมั่นคงไดย้ดึเอกสาร “วสิยัทศันช์าวลาว” 

ซึง่เตรยีมไวเ้พือ่เผยแพร่ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชมุ11  

จากกรณีดงักลา่ว คณะกรรมการจัดงานระดับสากลของการจัดประชมุเวทเีอเชยี-ยโุรปภาคประชาชน 
ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่ 

“มรีายงานการคกุคามตอ่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทีม่าจากทอ้งถาิน่ในระหวา่งการจัดประชมุเวทเีอเชยี-
ยโุรปภาคประชาชน ครัง้ที ่9”12  

กระทรวงการตา่งประเทศลาวไดร้่วมมอืกบัคณะผูจ้ัดการจัดประชมุเวทเีอเชยี-ยโุรปภาคประชาชน 

และคนสว่นใหญ่ทีเ่กีย่วขอ้งการประชมุ มคีวามเห็นเบือ้งตน้วา่ การประชมุครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ 

เพราะแมจ้ะมปัีญหาตามทีก่ลา่วขา้งตน้ 
แตก่ลุม่ภาคประชาสงัคมลาวสามารถาใชเ้วทนีีเ้พือ่แลกเปลีย่นความเห็นตอ่การพัฒนาในลาว 

และยังสรา้งเครอืขา่ยทัง้ในประเทศ ระดับภมูภิาค และระหวา่งประเทศ   

แตใ่นประเทศทีรั่ฐไมย่อมใหม้กีารทา้ทายตอ่นโยบายของรัฐบาล 
และการอภปิรายและถากเถายีงอยา่งเปิดเผยนอกแวดวงรัฐบาลและพรรคประชาชนปฏวิตัลิาวเป็นสิง่ทีไ่ม่คอ่

ยเกดิขึน้13 ทัง้“วสิยัทศัน์ชาวลาว” 

ซึง่พยายามสง่เสรมิแมแ่บบการพัฒนาทางเลอืกจากการปรกึษาหารอืกบัประชาชน 
และการประชมุร่วมกับภาคประชาสงัคมในระหวา่งการจัดประชมุเวทเีอเชยี-ยโุรปภาคประชาชน 

เป็นสิง่ทีท่ าใหเ้ป็นเอกสารดงักลา่วถาูกบางหน่วยงานของลาวมองวา่เป็นภัยคกุคามอยา่งชดัเจน 
เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในเวลาตอ่มาตอกย ้าวา่การประเมนินี้ 

ในวนัที ่7 ธันวาคม 2555 รัฐบาลลาวไดเ้นรเทศแอน-โซฟี กนิดรอซ (Anne-Sophie Gindroz) 
ผูอ้ านวยการประเทศของหน่วยงาน HELVETAS Swiss Intercooperation ในลาว 

ซึง่เป็นองคก์รเอกชนระหวา่งประเทศจากสวติเซอรแ์ลนดท์ีท่ างานดา้นการพัฒนาเกษตรและปัญหาทีด่นิ 
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กนิดรอซมสีว่นร่วมอยา่งใกลช้ดิในการจัดประชมุเวทเีอเชยี-ยโุรปภาคประชาชน ครัง้ที ่9 ร่วมกบัสมบดั 

สมพอน และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัปัญหาการคกุคามผูเ้ขา้ร่วมประชมุในเวทกีับรัฐบาลลาว 
การตดัสนิใจเนรเทศเธอน่าจะเป็นผลมาจากการทีเ่ธอไดส้ง่จดหมายลงวนัที ่21 พฤศจกิายน 2555 

ไปยังองคก์รพัฒนาเอกชนระหวา่งประเทศอืน่ ๆ และแหลง่ทนุระหวา่งประเทศของลาว 
โดยเธอไดบ้รรยายถางึพืน้ทีท่ีจ่ ากดัส าหรับการถากเถายีงอย่างจรงิจังและเป็นประชาธปิไตย 

และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากคนทีก่ลา้แสดงออก รัฐบาลลาวไดรั้บส าเนาจดหมายฉบบัดงักลา่ว 

และสัง่ใหก้นิดรอซเดนิทางออกนอกประเทศไป  

การเนรเทศกนิดรอซสง่ผลสะเทอืนตอ่ภาคประชาสงัคมในลาว ซึง่เธอไดท้ างานดว้ยอย่างใกลช้ดิ 
สิง่ทีเ่ลวรา้ยกวา่ยังเกดิขึน้ตามมา เพราะหนึง่สปัดาหห์ลงัจากเธอถากูเนรเทศออกไป สมบดั 

สมพอนก็หายตวัไป  
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3. ภาพการหายตวัไปบนกลอ้ง  

เพือ่นร่วมงานของสมบดั สมพอนไดพ้บเขาครัง้สดุทา้ยในชว่งประมาณหา้โมงครึง่ของเย็นวันที ่15 

ธันวาคม 2555 ตอนทีเ่ขาขบัรถาออกจากส านักงานในกรุงเวยีงจันทน์ เขาขบัรถาตามอึง้ชุย่เมง้ 
ภรรยาซึง่ขบัรถาอกีคนัหนึง่ 

ต ารวจจราจรไดโ้บกใหส้มบัดจอดรถาประมาณหกโมงเย็นทีป้่อมต ารวจบนถานนทา่เดือ่ อ าเภอสสีตัตนาก 

แขวงเวยีงจันทน ์ท าใหเ้ขาแยกจากภรรยาซึง่อยูใ่นรถาทีน่ าหนา้ และเป็นครัง้สดุทา้ยทีเ่ธอไดเ้ห็นเขา  
 

เมือ่สามไีมไ่ดม้ากนิขา้วเย็นในคนืวนันัน้ 
อึง้ชุย่เมง้จงึออกไปตามหาเขาทีป้่อมต ารวจทีพ่บเห็นเขาเป็นครัง้สดุทา้ย 

และตามโรงพยาบาลในเวยีงจันทน ์ในวนัตอ่มาคอื 16 ธันวาคม 

เธอไดแ้จง้ความกับต ารวจวา่เขาหายตัวไป เธอและครอบครัวไดเ้ริม่คน้หาตามโรงพยาบาลในเมอืงอกีครัง้ 
แตก็่ไมพ่บร่องรอยของสมบดั ในวนั 17 ธันวาคม เธอจงึไดย้ืน่เรือ่งตอ่สถาานตี ารวจประจ านครเวยีงจันทน ์

เพือ่ชมภาพวดีโิอจากกลอ้งวงจรปิดในพืน้ทีบ่รเิวณป้อมต ารวจซึง่สมบดัหายตวัไป 
ต ารวจรอ้ยเวรใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ีและอนุญาตใหค้รอบครัวเขาชมภาพจากกลอ้งวงจรปิดได ้

ทัง้ยังอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถาอืและกลอ้งวดีโิอบนัทกึภาพวดีโิอนัน้ออกไปดว้ย 

แตท่างครอบครัวเขาไม่สามารถาขอภาพจากกลอ้งวงจรปิดทีเ่ป็นตน้ฉบบัได ้  
 

3.1 หลกัฐานดา้นภาพวดีโิอ 

 

ภาพนิง่จากภาพจากกลอ้งวงจรปิด เป็นชว่งทีส่มบัด สมพอนออกจากรถาจี๊ปเพือ่ไปคยุกับต ารวจ © 

www.sombath.org 

ในภาพจากกลอ้งวงจรปิดทีใ่ชโ้ทรศพัทม์อืถาอืและกลอ้งวดีโิอบนัทกึไวม้ลีักษณะคอ่นขา้งเบลอ 

และสามารถาดไูดท้างอนิเตอรเ์น็ต14 เป็นภาพทีส่มบัดจอดรถาตรงหนา้ป้อมต ารวจประมาณ 18.03 น. 
หลงัจากนัน้ประมาณ 30 วนิาท ีมกีารปิดไฟบนรถา และไมน่านหลงัจากนัน้ 

มผีูช้ายซึง่ครอบครัวและเพือ่นของสมบดัคดิวา่เป็นตวัสมบัดเอง15 
เดนิออกจากรถาและคยุกบัต ารวจบนฟตุบาทในฝ่ังคนน่ัง 

ดเูหมอืนรถาของสมบดัเป็นรถาคันเดยีวทีถ่าูกต ารวจโบกจอดในชว่งนัน้ ในขณะทีร่ถาคนัอืน่ ๆ 

ยังคงเนอืงแน่นเต็มทอ้งถานนตลอดชว่งเวลา 15 นาทขีองภาพจากกลอ้งวดีโิอชดุนี ้ 

หลงัจากสมบดัหยดุรถาไดไ้ม่กีน่าท ีมมีอเตอรไ์ซคเ์ขา้มาจอด คนขบัจอดมอเตอรไ์ซคบ์นฟตุบาท 
และวิง่ไปทีป้่อมต ารวจ และอกีสองสามนาทตีอ่มา 

มบีคุคลซึง่น่าจะเป็นคนขีม่อเตอรไ์ซคค์นดงักลา่วขบัรถาของสมบดัออกไป และทิง้มอเตอรไ์ซคไ์ว ้
อกีไมก่ีน่าทตีอ่มา มชีายอกีคนออกมาจากป้อมต ารวจ และมายนืรมิถานน เหมอืนกบัรอใครบางคน 

และอกีเกอืบ 45 วนิาทตีอ่มา มรีถากระบะเปิดไฟกระพรบิจอดในบรเิวณดงักลา่ว 

ชายทีย่นืรออยู่กา้วเขา้ไปในรถากระบะ ตามดว้ยผูช้ายอกีสองคนรวมทัง้ตวัสมบดั 
จากนัน้รถากระบะก็ขับออกไป ซึง่ดเูหมอืนจะขับตามรถามอเตอรไ์ซคท์ีอ่ยูใ่กล ้ๆ ป้อมต ารวจ ในชว่งนาททีี ่

7.12 ของภาพวดีโิอ    
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ภาพนิง่จากภาพจากกลอ้งวงจรปิด แสดงใหเ้ห็นวา่คนซอ้นมอเตอรไ์ซคย์งิปืนขึน้ฟ้า  

นอกจากนัน้ยังมเีหตกุารณ์ทีน่่ากงัวลอกีอย่างหนึง่ 

ซึง่มักไม่ไดถ้าูกรายงานโดยสือ่มวลชนและในแถาลงการณ์เกีย่วกับการหายตวัไปของสมบัด 
คอืการทีค่นน่ังซอ้นทา้ยบนมอเตอรไ์ซคท์ีข่บัน าหนา้รถากระบะ ดเูหมอืนจะยงิปืนขึน้ฟ้ากอ่นจะขบัรถาหนไีป 

ซึง่สามารถาเห็นและไดย้นิเสยีงไดจ้ากนาททีี ่7.15 ของวดีโิอ  

 
มคีวามเป็นไปไดว้า่เป็นการยงิปืนขูพ่ยาน และเป็นสญัญาณใหร้ถากระบะทีม่ตีวัสมบัดขบัออกไปทนัท ี

หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ 
การทีช่ายคนดงักลา่วมอีาวธุอาจอธบิายไดว้า่เหตใุดสมบดัจงึไมต่อ่สูข้ดัขนืระหวา่งถากูน าตวัไป 

โดยคนทีรู่จ้ักสมบัดมักพูดวา่ เขาจะตอ้งพยายามเจรจาอยา่งสนัตเิพือ่หาทางออก แทนทีจ่ะขดัขนื  

 
จากนัน้ก็ไมม่ผีูใ้ดไดเ้ห็นหรอืไดย้นิจากสมบดัอกีเลย  

 

3.2 การหายตวัไปทีป้่อมต ารวจ 

 

ป้อมต ารวจซึง่เป็นจดุทีส่มบดัหายตวัไป 

ลกูศรสแีดงชีไ้ปทีต่ าแหน่งทีจ่อดรถาของรถาจี๊ปและรถากระบะซึง่ขบัพาตัวเขาไป © www.sombath.org 

ในการจ าแนกวา่สมบดัเป็นเหยือ่ของการบงัคบับคุคลใหส้ญูหายใตค้วามรับผดิชอบของทางการลาวหรอืไ

ม ่จ าเป็นอยา่งยิง่ทีเ่ราตอ้งพจิารณาวา่จุดสดุทา้ยทีม่กีารพบตัวเขาคอืทีป้่อมต ารวจ ในประเทศลาว 
ต ารวจทอ้งถาิน่และต ารวจจราจรอยูใ่ตก้ารก ากับดแูลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ  

จากภาพจากกลอ้งวงจรปิด ต ารวจโบกใหส้มบัดหยดุรถาอย่างจงใจตรงป้อมต ารวจ 

จากนัน้ก็มบีคุคลทีไ่มท่ราบนามน าตวัเขาออกไป  

การทีต่ ารวจไมด่ าเนนิการใด ๆ เพือ่ขดัขวางการน าตวัสมบัดออกไป 

ดเูหมอืนจะชีใ้หเ้ห็นการมสีว่นร่วมหรอืความรูเ้ห็นของต ารวจ 
ต ารวจในป้อมไมไ่ดแ้สดงความพยายามทีจ่ะขดัขนืหรอืพยายามปกป้องสมบัดในขณะทีม่ผีูน้ าตวัเขาออกไ

ปเลย อยา่งนอ้ยสดุ ไมน่่าจะมกีารน าตัวสมบดัออกไปไดห้ากต ารวจไมท่ราบเรือ่งนีเ้ลย 
แสดงใหเ้ห็นวา่ต ารวจอาจมสีว่นสนับสนุนหรอืรูเ้ห็นเป็นใจ  



ลาว: จับผดิจากกลอ้ง - การบังคับบคุคลใหส้ญูหายกรณีสมบัด สมพอน 

ASA 26/002/2013             13                                                           มถิานุายน 2556  

ไมถ่ากูตอ้งทีจ่ะอธบิายวา่สิง่ทีเ่กดิขึน้เป็นปรากฏการณ์ “ปรกต”ิ อยา่งทีท่างการลาวพยายามอธบิาย 

(โปรดดบูทที ่4 ดา้นลา่ง) และใชเ้ป็นขอ้อา้งวา่เหตใุดต ารวจจงึไมท่ าการขดัขวางการน าตัวสมบดัไป 
น่าจะเป็นเรือ่งไมป่รกตทิีม่คีนขีม่อเตอรไ์ซคม์าเพือ่ขบัรถายนตข์องคนอกีคนหนึง่ไปหลงัจากทีต่ ารวจซึง่ดเู

หมอืนเป็นการตัง้ดา่นตามปรกตทิีป้่อมโบกใหห้ยดุ 
น่าประหลาดใจทีด่เูหมอืนรถาของสมบดัจะเป็นรถาคนัเดยีวทีถ่ากูเรยีกตรวจในระยะเวลา 15 

นาทรีะหวา่งการตัง้ดา่นตามปรกตใินภาพจากกลอ้งวงจรปิด นีจ่งึไมใ่ชเ่รือ่ง “ปรกต”ิ 

ทีค่นทีถ่ากูโบกใหจ้อดรถาจะถาูกน าตวัขึน้รถากระบะทีต่ดิไฟวาบ และขบัออกไป ทัง้ไมน่่าจะเป็นเรือ่ง “ปรกต”ิ 
ทีค่นซอ้นทา้ยมอเตอรไ์ซคบ์รเิวณป้อมต ารวจในถานนทีพ่ลกุพลา่นกลางกรุงเวยีงจันทน ์

ดเูหมอืนจะยงิปืนขึน้ฟ้า    
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4. การสอบสวนทีบ่กพรอ่ง 

“รฐัสภายโุรป...กงัวลกบัความลา่ชา้และการขาดความโปรง่ใสของการสอบสวนกรณีการหายตวั

ไปของสมบดั สมพอน” 

มตรัิฐสภายโุรป วนัที ่7 กมุภาพันธ ์2556 

 

 
 

สมบดักบัอารค์บชิอป เดสมอนด ์ดตู ู(Archbishop Desmond 

Tutu) ในปี 2549 ©  http://sombath.org 

ทา่นอารค์บชิอปไดเ้ขยีนจดหมายถางึนายกรัฐมนตรลีาวเมือ่เดอืนกุ
มภาพันธ ์2556 

กระตุน้ใหรั้ฐบาลด าเนนิการสอบสวนและพยายามครัง้ใหมท่ีจ่ะหาตั
วสมบัด และน าตวัเขากลับมาอยา่งปลอดภัย    

 

 

ความซับซอ้นจากความเป็นไปไดว้า่เจา้หนา้ทีต่ ารวจมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการบงัคับบคุคลใหส้ญูหายกรณีสม
บดั เมือ่กลางเดอืนธันวาคม 2555 สบืเนือ่งจากการทีท่างการลาว รวมทัง้ต ารวจ 

ประสบความลม้เหลวในการสอบสวนอย่างไม่ล าเอยีงและอยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ 
รวมทัง้ลม้เหลวในการแจง้ใหส้าธารณะทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัการสอบสวนครัง้นี ้

ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่น่าจะมกีารปกปิดขอ้มลูบางอย่าง  
 

4.1 ค ารับประกนัจากรัฐบาล 

ในวนัที ่19 ธันวาคม 2555 สีว่ันหลงัจากสมบดัหายตวัไป 
กระทรวงการตา่งประเทศลาวออกแถาลงการณ์ซึง่อา้งวา่ “หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง” 

“ก าลงัสอบสวนประเด็นนี้อยา่งจรงิจัง”16 

ในวนัที ่3 มกราคม 2556 ในจดหมายตอบกลับตอ่ค าถาามเกีย่วกับการหายตวัไปของสมบัด 
“ซึง่เป็นจดหมายจากกลไกพเิศษแหง่สหประชาชาต ิ(UN Special Procedures) เอกอคัรราชทตูยง 

จันทะลงัส ีผูแ้ทนถาาวรลาวประจ าองคก์ารสหประชาชาตทิีเ่จนีวา ไดเ้ขยีนไวว้า่  

“รัฐบาลลาวกงัวลอย่างยิง่ตอ่การหายตวัไป [sic] ของสมบดั 
สมพอนและใหค้วามส าคัญกับการสอบสวนทีด่ าเนนิการอยูเ่พือ่คน้หาความจรงิเกีย่วกบัเหตกุารณ์ครัง้
นี”้  

ในจดหมายมกีารระบวุา่ 

“ต ารวจจราจรไดโ้บกรถาจี๊ปของสมบดัใหจ้อด 
เพือ่ตรวจใบขับขีแ่ละเอกสารการครอบครองรถาซึง่เป็นขัน้ตอนตามปรกต.ิ..หลงัจากต ารวจตรวจเอกสา
รเสร็จแลว้ก็คนืใหก้ับสมบดั จากนัน้ก็ท าหนา้ทีต่รวจรถายนตค์นัอืน่ตอ่ไป”  

เอกอัครราชทตูยังกลา่วตอ่ไปวา่ “มคีวามเป็นไปไดว้า่สมบดัไดถ้ากูลักพาตัวไป 
ซึง่อาจเกดิจากความขดัแยง้สว่นตวัหรอืความขดัแยง้ดา้นธรุกจิ” แตย่อมรับวา่ “หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง” 
ในลาว  

“มหีนา้ทีต่ามกฎหมายทีจ่ะตอ้งคน้หาความจรงิเพือ่น าตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษ และเพือ่ประกนัวา่ 
สมบดัและครอบครัวจะไดรั้บความยตุธิรรมตามกฎหมาย”17  

จากนัน้ในวนัที ่11 มกราคม 2556 พ.ต.อ.แพงสะหวนั ทพิพะวงไซ รองอธบิดกีรมต ารวจของลาว 
ส านักงานต ารวจแหง่ชาตไิดเ้ผยแพร่ 

“รายงานสรุปเกีย่วกบัผลสอบสวนเบือ้งตน้ในกรณีการหายตัวไปของสมบัด สมพอน [sic]” เมือ่วนัที ่4 
กมุภาพันธ ์2556 ตพีมิพใ์นหนังสอืพมิพภ์าษาองักฤษของรัฐบาลทีช่ ือ่ Vientiane Times18  

http://sombath.org/
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รายงานสรุประบวุา่ จากการ “ปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎหมาย” เพือ่สอบสวน เป็นไปตาม 

“ภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายจากรัฐมนตรคีวามมั่นคงสาธารณะ” 
ทางส านักงานต ารวจแหง่ชาตริ่วมกบัต ารวจนครบาลเวยีงจันทน ์ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการร่วมเมือ่วนัที ่20 

ธันวาคม 2555 เพือ่คลีค่ลายคดขีองสมบดั 
จดุเนน้ของการสอบสวนอยู่ทีก่ารตรวจสอบภาพจากกลอ้งวงจรปิดทีบ่นัทกึเหตกุารณ์ไวไ้ด ้

แตไ่ม่สามารถาจ าแนกตวับคุคลและรถายนตท์ีอ่ยูใ่นภาพได ้ 

ตามรายงานสรุป ต ารวจจราจรทีป้่อมต ารวจทีเ่ขา้เวรตรวจรถาในวนัทีส่มบดัหายตัวไป 

ไดถ้ากูเรยีกตวัมาสอบปากค า แตจ่ าไดว้า่  

 “เป็นสถาานการณ์ปรกต ิไมม่เีหตกุารณ์ทะเลาะหรอืความรุนแรงเกดิขึน้ 
และไมม่กีารยดึรถายนตห์รอืกกัตวับคุคลไว”้  

ไมม่ชีาวบา้นซึง่อาศยัอยู่บรเิวณใกลเ้คยีงมาใหป้ากค าเกีย่วกับเหตกุารณ์ใดใด 

ทีผ่่านมามกีารสง่หนังสอืขอความร่วมมอืดา้นขอ้มูลไปยังหน่วยงานดา้นต ารวจทกุหน่วยในลาว 

และยังไดรั้บขอ้มลูจากครอบครัวของสมบดัแลว้  

ในรายงานระบวุา่ “ทางการไม่ไดค้วบคมุตวัเขาไว”้ 
และยังเสนออกีวา่สมบัดอาจถาูกลักพาตัวไปดว้ยสาเหตจุากขอ้พพิาทสว่นตวั และมกีารสรุปวา่ 

“ทีผ่า่นมาเรายังไมพ่บตวัสมบัด สมพอน 
และไมไ่ดรั้บพยานหลกัฐานและขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการหายตวัไปของเขา [sic]” 

ในวนัที ่1 มนีาคม 2556 เกอืบสองเดอืนหลงัการรายงานผลในเบือ้งตน้ 

ต ารวจไดเ้ผยแพร่รายงานการสอบสวนฉบับทีส่อง19  
รายงานไม่ไดเ้สนอเหตผุลทีน่่าจะเป็นแรงจงูใจของการลักพาตวัสมบดั 

ไมไ่ดม้กีารอธบิายวา่เหตใุดต ารวจทีเ่ขา้เวรในวนัดงักลา่วไม่กระท าการขดัขวางการลักพาตวัสมบดัไป 
มเีพยีงการตัง้ขอ้สงัเกตอกีครัง้วา่ต ารวจทีป้่อมต ารวจระบวุา่ “เป็นสถาานการณ์โดยปรกต”ิ รายงานยังระบวุา่ 

ภาพจากกลอ้งวงจรปิดไมช่ดัเจน เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถาระบตุวัเลขทะเบยีนรถายนตข์องรถาทีเ่กีย่วขอ้งได ้
ทัง้ยังปฏเิสธไมย่อมรับความชว่ยเหลอืจากภายนอกเพือ่วเิคราะหภ์าพจากกลอ้งวงจรปิด  

“พวกเรามคีวามสามารถาในการตรวจสอบภาพจากกลอ้งวงจรปิดทีบ่นัทกึภาพในคดนีี้ได ้
เนือ่งจากเป็นความรับผดิชอบภายใน 
จงึไมม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งขอความชว่ยเหลอืจากบคุคลภายนอก”  

เชน่เดยีวกับรายงานในชัน้ตน้ 
รายงานฉบับทีส่องไม่ไดร้ะบถุางึเหตกุารณ์ทีผู่ซ้อ้นมอเตอรไ์ซคย์งิปืนขึน้ฟ้าระหวา่งทีข่บัน าหนา้รถากระบะที่

พาตวัสมบดัไป รายงานระบวุา่ 

ต ารวจรอ้ยเวรไดพ้บรถามอเตอรไ์ซคจ์ากเหตกุารณ์ซึง่เป็นรถาคันทีเ่ป็นของคนทีข่ับรถาสมบดัออกไป 
แตร่ายงานไม่ไดร้ะบวุา่ต ารวจไดจ้ดทะเบยีนรถามอเตอรค์นัดงักลา่วไวห้รอืไม่ 

หรอืเกดิอะไรขึน้กบัรถามอเตอรไ์ซคห์ลงัจากนัน้ 
ในรายงานระบวุา่กลอ้งวงจรปิดในสถาานทีใ่กลเ้คยีงไมส่ามารถาจับภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตกุารณ์หลงัจากนัน้

ไดเ้ลย และทีส่ าคัญรายงานไม่ไดใ้หข้อ้มลูเกีย่วกับชะตากรรมและทีท่ีส่มบัดอยู ่ 

ในวนัที ่7 มถิานุายน 2556 ต ารวจไดอ้อกรายงานฉบับทีส่าม ซึง่เป็นฉบบัสดุทา้ย 

ซึง่ไมไ่ดไ้หข้อ้มลูใหมเ่กีย่วกับการหายตวัไปของสมบดั หรอืทีอ่ยูข่องเขาเลย20  

4.2 ความลกัลัน่และค าถาามทีเ่หลอือยู่ 
แมจ้ะผา่นไปหกเดอืนนับจากการหายตวัไป แตย่ังมอีกีหลายประเด็นทีค่ลุมเครอื  

 ถาา้การโบกใหร้ถาสมบัดหยดุเพือ่ตรวจ เป็นการตรวจตามปรกต ิ

เหตใุดต ารวจจงึไมเ่รยีกใหร้ถาคันอืน่หยดุทีป้่อมต ารวจในเวลาใกลเ้คยีงเลย 

ดงัจะเห็นไดจ้ากภาพจากกลอ้งวงจรปิดทีแ่สดงเหตกุารณ์ในชว่งทีม่กีารน าตัวสมบดัออกไป  

 เหตใุดต ารวจจงึไมข่ดัขวางการน าตวัสมบดัไป เป็นเรือ่งเหลอืเชือ่ทีอ่ธบิายวา่เป็นสถาานการณ์ปรกต ิ
เพราะภาพจากกลอ้งวงจรปิดแสดงใหเ้ห็นวา่ 

คนขบัมอเตอรไ์ซคท์ีจ่อดอยูข่า้งป้อมต ารวจเป็นคนขบัรถาของสมบดัออกไป 
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และสมบดัถาูกน าตัวขึน้รถากระบะพรอ้มกบัผูช้ายคนอืน่ๆทีอ่อกมาจากป้อมต ารวจและเขา้ไปน่ังในรถากระบะ 

จากนัน้จงึขบัออกไป นอกจากนัน้ ผูช้ายสองคนทีข่บัมอเตอรไ์ซคน์ าหนา้รถากระบะ 
มอียูค่นหนึง่ดเูหมอืนจะยงิปืนขึน้ไปในทอ้งฟ้า 

 ต ารวจไดส้อบสวนเหตกุารณ์ยงิปืนทีเ่กดิขึน้หรอืเปลา่  

 ต ารวจทีป้่อมยามไดจ้ดหมายเลขทะเบยีนรถามอเตอรไ์ซคท์ีอ่ยูใ่นเหตกุารณ์ และมกีารสบืหาหรอืไม ่

เกดิอะไรขึน้กบัมอเตอรไ์ซคห์ลังจากนัน้ 

ภาพจากกลอ้งวงจรปิดมภีาพของต ารวจระหวา่งทีย่นืมองและเขา้มาขยับรถามอเตอรไ์ซค ์
หลงัจากนัน้ดเูหมอืนจะมใีครบางคนขยับรถามอเตอรไ์ซคจ์ากดา้นหนา้ของป้อมต ารวจไป  

 เหตใุดกลอ้งวงจรปิดตวัอืน่จงึไมส่ามารถาจับภาพเหตกุารณ์หลังจากนัน้ไดเ้ลย 

ในขณะทีร่ถากระบะน าตวัสมบัดขบัหายไปบนถานนทา่เดือ่ทีเ่ป็นถานนสายหลัก ทัง้ ๆ ทีม่กีลอ้งตดิตัง้อยู ่ 

4.3 การปฏเิสธความชว่ยเหลอืจากนานาชาต ิ 
ไมน่านหลงัเกดิการบงัคับบคุคลใหส้ญูหายกรณีสมบดั 

เพือ่นของเขาไดเ้ริม่รณรงคท์างอนิเตอรเ์น็ตเพือ่เรยีกรอ้งใหเ้ขากลับมาอย่างปลอดภัย มกีารท าเว็บไซต ์

sombath.org เพือ่ใหข้อ้มลูและใหล้งิคไ์ปยังรายงานขา่วของสือ่มวลชนและการรณรงคต์า่ง ๆ  
 

ครอบครัวและเพือ่นของสมบดั กลุม่ประชาสงัคมทัง้ระดับภมูภิาคและระหวา่งประเทศ รัฐบาลตา่งประเทศ 
และองคก์ารสหประชาชาต ิตา่งเรยีกรอ้งใหม้กีารสอบสวนอย่างรอบดา้นตอ่การหายตัวไปครั้งนี ้

และยังไดเ้สนอใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่น าตวัเขากลับมาอย่างปลอดภัย21 

 
แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลกังวลตอ่การทีท่างการลาวปฏเิสธความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิจากภายนอก 

ทัง้การวเิคราะหแ์บบนติวิทิยาศาสตร ์เพือ่ตรวจสอบภาพจากกลอ้งวงจรปิดตน้ฉบบั 
ทีแ่สดงเหตกุารณ์ขณะทีม่กีารน าตวัสมบดัออกไป และภาพจากกลอ้งวงจรปิดตน้ฉบับของกลอ้งตัวอืน่ ๆ 

ทีอ่ยูบ่นถานนสายเดยีวกนั ในบรรดาประเด็นตา่ง ๆ 
การวเิคราะหเ์ชน่นีย้อ่มชว่ยในการจ าแนกทะเบยีนรถายนตแ์ละเจา้ของรถาทีเ่กีย่วขอ้ง 

และอาจเป็นขอ้มูลทีท่ าใหส้บืทราบชะตากรรมและทีอ่ยูข่องสมบดั 

  
ในการแถาลงขา่วเมือ่วนัที ่21 ธันวาคม 2555 โฆษกขา้หลวงใหญด่า้นสทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาต ิ

(UN High Commissioner for Human Rights) ระบวุา่ 

“เรากงัวลกับการบงัคับบคุคลใหส้ญูหายกรณีสมบดั สมพอน 
ซึง่เป็นนักปกป้องสทิธมินุษยชนคนส าคญั.... 
และกระตุน้ใหท้างการด าเนนิการทกุวถิาทีางเพือ่ประกนัวา่จะพบสมบดัในสภาพทีป่ลอดภัยและไมไ่ดรั้
บอนัตราย”22 

ในแถาลงการณ์ทีเ่ผยแพร่ภายหลงัการเดนิทางมาเยอืนลาวระหวา่งวนัที ่14-16 มกราคม 2556 
สมาชกิรัฐสภาสามคนจากทั่วเอเชยีอาคเนย ์ไดแ้ก ่ชารล์ส ์แซนตเิอโก (Charles Santiago) (มาเลเซยี) 

ลลิ ีวาหดิ (Lily Wahid) (อนิโดนเีซยี) และวอลเดน เบลโล (Walden Bello) (ฟิลปิปินส)์ 
ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตถางึ “ความแตกตา่งระหวา่งขอ้มลูของผูส้อบสวนกบัสภาพแวดลอ้มของการลักพาตัว” 

และระบวุา่ การเดนิทางมาเยอืนของพวกเขา “ท าใหเ้กดิค าถาามมากกวา่ค าตอบ”23  
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เหตกุารณ์ทีจ่ัดขึน้เพือ่ร าลกึถางึสมบดั สมพอนทีก่รุงมะนลิา ฟิลปิปินส ์เมษายน 2556 © 

http://sombath.org 

ในวนัที ่7 กมุภาพันธ ์2556 ในมตทิีม่ถีาอ้ยค าคอ่นขา้งรุนแรง รัฐสภายโุรประบวุา่ 
“รัฐสภายโุรป...กงัวลกบัความลา่ชา้และการขาดความโปร่งใสของการสอบสวนกรณีการหายตวัไปของสม

บดั สมพอน...”24 
 

และในแถาลงการณ์เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2556 รัฐมนตรตีา่งประเทศจอหน์ แครร์ ี(John Kerry) 

ของสหรัฐฯ ระบวุา่ 
 

“เรากงัวลตอ่การขาดขอ้มลูทีส่ าคญัจากรัฐบาลลาวเกีย่วกับกรณีของสมบดั 
แมว้า่เราเสนอตัวทีจ่ะชว่ยเหลอืในการสอบสวน 
และไดแ้สดงความกงัวลหลายครัง้เกีย่วกบัสวัสดภิาพของสมบดั”25  
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5. การบงัคบัใชม้าตรฐานดา้นกฎหมาย: 
กรณีการบงัคบับคุคลใหส้ญูหาย 

5.1 การละเมดิสทิธมินุษยชนรา้ยแรง  

ลาวลงนามอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองมใิหบ้คุคลสญูหาย (CPED) 
แตยั่งมไิดใ้หส้ตัยาบนั ในฐานะเป็นประเทศผูล้งนามในอนุสญัญา 

มคีวามคาดหวงัวา่ลาวควรด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของขอ้บทตา่ง ๆ 
และมพัีนธกรณีทีจ่ะตอ้งงดเวน้จากการกระท าใด ๆ 

ทีข่ดักบัวตัถาปุระสงคแ์ละเป้าประสงคข์องสนธสิญัญากอ่นทีจ่ะมผีลบงัคบัใช2้6 

 
อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองมใิหบ้คุคลสญูหายหา้มการบงัคบับคุคลใหส้ญูหาย 

โดยนยิามวา่หมายถางึ “การจับ ควบคมุตวั ลักพาตวั หรอืวธิกีารอืน่ใดในการท าใหบ้คุคลสญูเสยีเสรภีาพ 
ทีก่ระท าโดยตัวแทนของรัฐ บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีก่ระท าไปโดยการใหอ้ านาจ 
สนับสนุนหรอืรูเ้ห็นเป็นใจจากรัฐ และโดยทีรั่ฐปฏเิสธทีจ่ะรับทราบวา่มกีารท าใหส้ญูเสยีเสรภีาพนัน้ 
หรอืโดยปกปิดชะตากรรม หรอืสถาานทีอ่ยูข่องผูส้ญูหายดงักลา่ว โดยทีส่ถาานทีอ่ยูข่องบคุคลผูส้ญูหายนัน้ 
กฎหมายไม่สามารถาใหค้วามคุม้ครองได”้27  

พฤตกิารณ์ทีส่มบดั สมพอนถากูต ารวจเรยีกใหจ้อดรถา 

จากนัน้ถาูกน าตัวออกจากป้อมต ารวจโดยทีต่ ารวจไมไ่ดก้ระท าการขดัขวาง 
และแมจ้ะมเีหตกุารณ์ทีน่่ากงัวลและผดิปรกตเิกดิขึน้ อยา่งเชน่ มกีารยงิปืนขึน้ฟ้าในชว่งเวลานัน้ 

ซึง่บง่บอกวา่เขาน่าจะถากูจับกมุตวัโดยหน่วยงานของรัฐ 

หรอืโดยความสนับสนุนหรอืความรูเ้ห็นเป็นใจของรัฐ  
 

ทีเ่ลวรา้ยกวา่นัน้คอืการสอบสวนและการพยายามคน้หาตวัสมบดัทีเ่ต็มไปดว้ยความบกพร่อง 
และการปฏเิสธความชว่ยเหลอืจากหน่วยงานภายนอก 

ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ทางการลาวอาจพยายามปกปิดขอ้มลูเกีย่วกับชะตากรรมและทีอ่ยูข่องสมบดั 

ขดัขวางไมใ่หเ้ขาและญาตเิขา้ถางึสทิธทิีจ่ะไดรั้บการเยยีวยาอยา่งเป็นผล แอมเนสตี ้
อนิเตอรเ์นชัน่แนลจงึเห็นวา่มแีนวโนม้เป็นไปไดม้ากวา่ สมบัดจะเป็นเหยือ่ของการบงัคับบคุคลใหส้ญูหาย 

 
ความรา้ยแรงของการบงัคบับคุคลใหส้ญูหายปรากฏอยา่งชดัเจนในขอ้บท 1 

ของปฏญิญาเพือ่คุม้ครองบคุคลทกุคนจากการบงัคบับคุคลใหส้ญูหาย (DPPED):  
 

“การกระท าใด ๆ 
ทีเ่ป็นการบงัคับบคุคลใหส้ญูหายอนัเป็นเหตใุหบ้คุคลไมไ่ดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย 
และเป็นเหตใุหเ้ขาและครอบครัวเกดิความทกุข ์
ถาอืเป็นการละเมดิหลักการของกฎหมายระหวา่งประเทศ ซึง่คุม้ครองสทิธปิระการตา่ง ๆ 
รวมทัง้สทิธทิีจ่ะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นบคุคลตามกฎหมาย 
สทิธทิีจ่ะมอีสิรภาพและความปลอดภัยของบคุคล 
สทิธทิีจ่ะไม่ไดรั้บการทรมานและการปฏบิัตหิรอืการลงโทษอืน่ๆ ทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม 
หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ีทัง้ยังละเมดิหรอืเป็นการคกุคามอยา่งรา้ยแรงตอ่สทิธทิีจ่ะมชีวีติรอด”  

 
สทิธเิหลา่นียั้งไดรั้บการคุม้ครองตามกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 

(ICCPR) ซึง่ลาวเป็นรัฐภาคี28 ขอ้บท 9 

ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงคุม้ครองสทิธทิีจ่ะมอีสิรภาพและควา
มปลอดภัยของบคุคล หา้มการจับกมุหรอืควบคมุตัวบคุคลโดยพลการ 

และคุม้ครองใหน้ าตัวบคุคลทีถ่ากูจับกมุหรอืควบคมุตวัไปปรากฏตวัตอ่ผูพ้พิากษาและเขา้รับการไตส่วนโดย
ไมช่กัชา้ หรอืไมเ่ชน่นัน้ใหป้ลอ่ยตัวภายในเวลาอนัเหมาะสม 

รัฐภาคตีอ้งประกนัวา่เจา้พนักงานของตนเคารพสทิธเิหลา่นี ้นอกจากนัน้ 
ยังมพัีนธกรณีทีต่อ้งคุม้ครองบคุคลจากการละเมดิสทิธโิดยหน่วยงานทีไ่มใ่ชข่องรัฐ29 ในท านองเดยีวกนั 
สทิธทิีจ่ะมชีวีติรอดไดรั้บการคุม้ครองตามขอ้บท 6 

และการหา้มอยา่งสิน้เชงิตอ่การทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม 

หรอืทีย่ ่ายศีักดิศ์รตีามขอ้บท 7 ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
 

หลกัการและมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศเหลา่นี ้
ยังไดรั้บการคุม้ครองเป็นบางสว่นในกฎหมายลาว อย่างเชน่ มาตรา 42 

ของรัฐธรรมนูญลาวซึง่ไดรั้บการแกไ้ขเพิม่เตมิเมือ่ปี 2546 คุม้ครองสทิธทิีจ่ะไมถ่ากูจับกมุโดยพลการ 
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หรอืไมถ่ากูตรวจคน้โดยไมม่หีมายศาล  

 
“สทิธขิองพลเมอืงลาวทีม่ตีอ่ร่างกาย เกยีรตยิศ และบา้นเรอืนของตนเอง เป็นสทิธทิีไ่ม่อาจละเมดิได ้
พลเมอืงลาวไม่อาจถากูจับกมุหรอืตรวจคน้โดยไมม่คี าสัง่จากพนักงานอยัการหรอืศาลประชาชน 
เวน้แตว่า่เป็นการกระท าทีเ่ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญัต”ิ  

ประมวลกฎหมายอาญาลาวซึง่ไดรั้บการแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้สดุทา้ยเมือ่ปี 2548 

หา้มการจับกมุและควบคมุตวัโดยพลการและหา้มการลักพาตัว ดงัทีม่าตรา 99 ก าหนดไวว้า่ 

“บคุคลใดทีก่ระท าการจับกมุหรอืควบคมุตวับคุคลอืน่โดยพลการ ตอ้งไดรั้บโทษจ าคกุหกเดอืนถางึสองปี 
และตอ้งเสยีคา่ปรับ...” 
โดยบทลงโทษจะหนักขึน้อกีหากมกีารท ารา้ยบคุคลทีถ่าูกจับกมุหรอืควบคมุตวัโดยพลการ 

5.2 สทิธทิีจ่ะไดรั้บการเยยีวยา 
การทีท่างการลาวไมด่ าเนนิการสอบสวนอย่างเหมาะสม ถาอืเป็นการละเมดิพันธกรณีของลาวทีม่ตีอ่ขอ้บท 

2 (3(a)) ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงทีจ่ะตอ้งจัดใหม้ ี

“การเยยีวยาอย่างเป็นผล” กรณีทีบ่คุคลใดถาูกละเมดิสทิธทิีม่กีารรับรองตามกตกิาฉบับนี ้
ดงัทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

โดยคณะผูช้ านาญการแหง่องคก์ารสหประชาชาตซิึง่มหีนา้ทีก่ ากับดแูลการปฏบิตัติามกตกิาไดอ้ธบิายถางึข ้
อบทนีไ้วว้า่ 

“ก าหนดใหรั้ฐภาคเียยีวยาบคุคลซึง่ถากูละเมดิสทิธติามทีคุ่ม้ครองในกตกิาฉบบันี.้...และหากเหมาะสม 
ในการเยยีวยาใหค้รอบคลมุถางึการชดใช ้การฟ้ืนฟ ูและมาตรการเพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจ อยา่งเชน่ 
การขอโทษตอ่หนา้สาธารณะ การจัดพธิรี าลกึตอ่สาธารณะ การประกนัวา่จะไมเ่กดิซ า้ 
และการแกไ้ขกฎหมายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้การน าตัวผูล้ะเมดิสทิธมินุษยชนมาลงโทษตามกฎหมาย”30 

คณะกรรมการยังเสรมิดว้ยวา่รัฐภาคตีอ้งปฏบิตัติาม 
“พันธกรณีทัว่ไปทีจ่ะตอ้งสอบสวนตามขอ้กลา่วหาวา่มกีารละเมดิโดยไมช่กัชา้ 
อยา่งไมล่ าเอยีงและอยา่งเป็นผล โดยใหห้น่วยงานทีเ่ป็นอสิระและไมล่ าเอยีงท าหนา้ทีน่ี้” และเสรมิวา่ 
“การทีรั่ฐภาคไีม่สามารถาสอบสวนตามขอ้กลา่วหาการละเมดิได ้
โดยการกระท าดงักลา่วและโดยผลจากการกระท าย่อมถาอืเป็นการละเมดิตอ่กตกิาฉบับนีอ้กีกรรมตา่งหาก 
การยตุกิารละเมดิทีด่ าเนนิอยูเ่ป็นองคป์ระกอบทีจ่ าเป็นตอ่สทิธทิีจ่ะไดรั้บการเยยีวยาอย่างเป็นผล”31  

5.3 อาชญากรรมตามกฎหมายระหวา่งประเทศ  
การบงัคบับคุคลใหส้ญูหาย นอกจากเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนรา้ยแรงแลว้ 

ยังเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายระหวา่งประเทศ และในพฤตกิารณ์บางอยา่ง 

อาจถาอืเป็นอาชญากรรมตอ่มนุษยชาตดิว้ย32 ดว้ยเหตดุงักลา่ว 

โดยไมค่ านงึวา่ความผดิดงักลา่วเกดิขึน้ทีใ่ด 

รัฐทกุแหง่ควรด าเนนิการสอบสวนและฟ้องคดตีอ่บคุคลทีต่อ้งสงสยัวา่อยูเ่บือ้งหลงัการบงัคบับคุคลใหส้ญู
หายตอ่ศาล กรณีทีม่พียานหลักฐานทีย่อมรับไดม้ากเพยีงพอ ในนามของประชาคมระหวา่งประเทศ  
ทัง้นีโ้ดยใหม้กีารไตส่วนคดอีย่างเป็นธรรม และไมใ่หม้โีทษประหาร 

หรอืไมเ่ชน่นัน้แลว้ใหรั้ฐแหง่นัน้สง่ตวับคุคลดงักลา่วไปยังรัฐอืน่ทีส่ามารถาและพรอ้มทีจ่ะฟ้องคดแีละด าเนิ
นการตามกระบวนการยตุธิรรมดงักลา่ว  

ขอ้บท 9(2) ของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองมใิหบ้คุคลสญูหายก าหนดอย่างชดัเจนวา่  
 
 “แตล่ะรัฐภาคจีะตอ้งด าเนนิมาตรการทีจ่ าเป็นทีจ่ะใหศ้าลทีม่เีขตอ านาจพจิารณาความผดิฐานบงัคบับุ
คลใหส้ญูหายได ้
เมือ่มบีคุคลทีถ่าูกกลา่วหาวา่กระท าความผดิอยูใ่นดนิแดนภายภายใตเ้ขตอ านาจศาลของตน...”  
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6. ขอ้สรปุและขอ้เสนอแนะ 

“ชว่ยเราคน้หาเพือ่นของเรา....สมบดัเป็นเพือ่น เพือ่นรว่มงาน 

และเป็นผูม้วีสิยัทศันซ์ึง่อุทศิท ัง้ชวีติท างานเพือ่ประชาชนและประเทศของตนเอง” 
 

 
sombath.org เว็บไซตเ์กีย่วกับการท างานและการหายตัวไปของสมบดั © www.sombath.org. 

จากขอ้เท็จจรงิและความเป็นมาทีก่ลา่วถางึในรายงานฉบับนี ้แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลมขีอ้สรุปวา่ 

มคีวามเป็นไปไดอ้ยา่งมากวา่สมบดั สมพอนเป็นเหยือ่ของการบงัคบับคุคลใหส้ญูหาย 
สถาานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ท าใหค้รอบครัวและเพือ่นทกุขใ์จและตอ้งการไดรั้บค าตอบ นอกจากนัน้ 

ยังท าใหเ้กดิค าถาามเกีย่วกบัสถาานะของเสรภีาพของการแสดงออกและบทบาทของภาคประชาสงัคมในลา
วในปัจจุบนั 

ดงัทีอ่ธบิายในรายงานฉบบันี ้

การบงัคบับคุคลใหส้ญูหายกรณีสมบดัเกดิขึน้ภายหลงัการจัดประชมุเวทเีอเชยี-

ยโุรปภาคประชาชนในกรุงเวยีงจันทน ์ซึง่เป็นชว่งทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุไดถ้าูกคกุคาม 
เจา้หนา้ทีไ่ดส้ัง่ยดึเอกสาร “วสิยัทศันช์าวลาว” ทีเ่ป็นผลงานเขยีนของสมบดั 

และไมน่านหลงัจากนัน้ทางการไดส้ัง่เนรเทศผูอ้ านวยการประเทศขององคก์รพัฒนาเอกชนระหวา่งประเท
ศ หลงัจากทีเ่ธอไดพู้ดถางึการคกุคามเหลา่นี้และปัญหาอืน่ ๆ ในปัจจุบนั 

ภาคประชาสงัคมทีก่ าลงัเขม้แข็งของลาวไดส้ญูเสยีผูน้ าทีม่บีทบาทส าคญัสดุคนหนึง่ไป 
ซึง่นีเ่ป็นการสง่สญัญาณตอ่คนอืน่ทีต่อ้งการอภปิรายถากเถายีงและแลกเปลีย่นแนวคดิเกีย่วกบัสทิธมินุษยช

นและการพัฒนาในลาว แอมเนสตี ้

อนิเตอรเ์นชัน่แนลกงัวลอยา่งยิง่ถางึการมผีูท้ างานในภาคประชาสงัคมบางสว่นทีไ่ดห้ลบหนีออกจากประเท
ศไปภายหลงัการหายตวัไปของสมบดั 

เนือ่งจากพวกเขากงัวลถางึผลลัพธจ์ากการเคลือ่นไหวทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนเอง  

การบงัคบับคุคลใหส้ญูหายกรณีสมบดัไม่ไดเ้ป็นแคปั่ญหาภายในของลาว 

ดงัทีม่แีถาลงการณ์หลายฉบับแสดงความกงัวลและเสนอใหค้วามชว่ยเหลอือธบิายไว ้
กรณีนีถ้าอืเป็นขอ้กงัวลระดับภมูภิาคและระหวา่งประเทศ 

นอกจากนัน้การบงัคับบคุคลใหส้ญูหายยังถาอืเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 
ความจรงิใจและความส าเร็จของทางการลาวในการสอบสวนกรณีนีแ้ละประกนัวา่สมบดัเดนิทางกลับมาอย่

างปลอดภัย 
จะเป็นบททดสอบพันธกจิของประเทศลาวทีม่ตีอ่การคุม้ครองสทิธมินุษยชนและสะทอ้นถางึความคบืหนา้ 

ความสนใจในประเด็นนี้จะไมจ่างหายไปตราบทีส่มบดัยังไมเ่ดนิทางกลับสูค่รอบครัวอยา่งปลอดภัย 

ตราบทีผู่ก้ระท าผดิไมถ่ากูน าตวัมารับโทษ และตราบทีไ่มม่มีาตรการใด ๆ 
เพือ่คุม้ครองและเคารพสทิธมินุษยชน รวมทัง้การประกนัความปลอดภัยใหก้บันักปกป้องสทิธมินุษยชน  

ดา้นลา่ง แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลไดจ้ัดท าขอ้เสนอแนะตอ่ทางการลาวและประชาคมระหวา่งประเทศ 

ซึง่หากมกีารด าเนนิการ น่าจะชว่ยประกนัวา่สมบดั สมพอนจะเดนิทางกลับมาอยา่งปลอดภัย 
และประกนัวา่ครอบครัวของเขาจะเขา้ถางึความจรงิ ความยตุธิรรม และการเยยีวยา 

ขอ้เสนอบางประการยังมุง่สนับสนุนการเคารพตอ่เสรภีาพในการแสดงออกในลาว 

และโดยเฉพาะการพัฒนาและการคุม้ครองภาคประชาสงัคม 

6.1 ขอ้เสนอแนะตอ่ทางการลาว 
เพือ่ประกนัวา่สมบัด สมพอนจะเดนิทางกลบัมาสูค่รอบครัวอยา่งปลอดภัย 

และเพือ่ใหต้ัวเขาและครอบครัวเขา้ถางึความจรงิ ความยตุธิรรม 
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และการเยยีวยาเนือ่งมาจากการบงัคบับคุคลใหส้ญูหายทีเ่กดิขึน้ แอมเนสตี ้

อนิเตอรเ์นชัน่แนลมขีอ้เสนอแนะตอ่ไปนี้ตอ่รัฐบาลลาว 

 ใหเ้รยีกรอ้งอย่างเปิดเผยใหม้กีารปลอ่ยตัวสมบดัและใหเ้ขาเดนิทางกลับสูค่รอบครัวอยา่งปลอดภัยโด
ยทนัทแีละอย่างไมม่เีงือ่นไข และ  

 จัดตัง้คณะกรรมการอสิระชดุใหมโ่ดยไมช่กัชา้เพือ่ด าเนนิการสอบสวนการหายตวัไปของสมบัดอย่างไ

มล่ าเอยีงและอย่างรอบดา้น และเพือ่ประกนัวา่มกีารด าเนนิงานในทกุขัน้ตอนเพือ่คน้หา 

ชว่ยพาเขาออกมาจากคนทีค่วบคมุตวัไว ้
และน าเขากลบัไปสูค่รอบครัวอยา่งปลอดภัยโดยเร็วสดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

ทัง้นีเ้ป็นไปตามพันธกรณีของลาวทีม่ตีอ่กฎหมายระหวา่งประเทศ  

คณะกรรมการชดุใหมจ่ะตอ้ง  

 กรณีทีจ่ าเป็น ใหร้่วมมอืและแสวงหาความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิทีจ่ าเป็นตอ่การสอบสวน 
รวมทัง้ใหเ้ผยแพร่ภาพจากกลอ้งวงจรปิดตน้ฉบับซึง่สามารถาจับภาพขณะทีส่มบัดหายตัวไปได ้

และใหร้อ้งขอความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิเพือ่ด าเนนิการวเิคราะหใ์นเชงินติวิทิยาศาสตรต์อ่หลกัฐานเหลา่

นัน้  

 ใหแ้จง้ขอ้มลูโดยละเอยีดอย่างสม า่เสมอเกีย่วกับความคบืหนา้ของการสบืสวนตอ่ครอบครัวของสมบดั 
ทนายความ และบคุคลอืน่ ๆ ทีม่คีวามสนใจโดยชอบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ใหป้ระกนัวา่มกีารตอบค าถาามทีค่รอบครัวสมบดัและบคุคลอืน่เสนอแตย่ังไมไ่ดรั้บค าตอบ 
รวมทัง้ค าถาามทีป่รากฏในบทที ่4 ของรายงานฉบับนี ้ 

 ในกรณีทีม่พียานหลกัฐานทีย่อมรับไดม้ากเพยีงพอ 
ใหร้่วมมอืกบัเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและศาลของลาวเพือ่น าตัวผูท้ีม่สีว่นร่วมในการสัง่การ 

การด าเนนิการ หรอืการปกปิดขอ้มลูเกีย่วกับการบงัคบับคุคลใหส้ญูหายกรณีสมบดั 
และการละเมดิสทิธมินุษยชนอืน่ ๆ ซึง่อาจเกดิขึน้กบัเขามาเขา้สูก่ระบวนการไตส่วนทีเ่ป็นธรรม 

โดยไมค่ านงึวา่บคุคลดงักลา่วจะเป็นเจา้หนา้ทีท่ีม่ยีศหรอืต าแหน่งทางการอยา่งใด และ   

 ใหร้่วมมอืกบัเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและศาลของลาว 

เพือ่ประกนัวา่สมบัดและครอบครัวเขา้ถางึการเยยีวยาทีเ่กดิขึน้จากการบงัคบับคุคลใหส้ญูหายครัง้นี ้
รวมทัง้ไดรั้บการชดใช ้การชดเชย การฟ้ืนฟ ูความพงึพอใจ และใหห้ลกัประกนัวา่จะไมเ่กดิซ ้า 

เพือ่ประกนัวา่มกีลไกทีเ่ขม้แข็งเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการบงัคบับคุคลใหส้ญูหาย แอมเนสตี ้

อนิเตอรเ์นชัน่แนลมขีอ้เสนอแนะตอ่รัฐบาลลาว ดงันี้ 

 ใหด้ าเนนิการตามมาตรการทีจ่ าเป็นเพือ่ประกนัวา่มกีารก าหนดนยิามความผดิของการบงัคับบคุคลให ้
สญูหาย ใหเ้ป็นความผดิทางอาญาและใหก้ าหนดบทลงโทษอยา่งเหมาะสมตามกฎหมายของลาว 

 ใหส้ตัยาบนัตอ่อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองมใิหบ้คุคลสญูหาย 
ใหม้ถีาอ้ยแถาลงทีเ่ป็นไปตามขอ้บท 31 และขอ้บท 32 

ยอมรับการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการวา่ดว้ยการบงัคบับคุคลใหส้ญูหายในการรับขอ้รอ้งเรยีน 
และรับขอ้มลูทีไ่ดรั้บมาจากบคุคลหรอืตัวแทนของบคุคลทีอ่า้งวา่ไดต้กเป็นเหยือ่ของการบงัคบับคุคลใหสู้

ญหาย หรอืการลักพาตวั ใหน้ าเนือ้หาของขอ้บทเหลา่นี้ไปผนวกเป็นเนือ้หากฎหมายในประเทศ 

และใหบ้งัคับใชท้ัง้ในทางนโยบายและทางปฏบิตั ิและ 

 ใหส้ตัยาบนัรับรองธรรมนูญกรุงโรมวา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ (Rome Statute of the 
International Criminal Court) 

และความตกลงวา่ดว้ยสทิธพิเิศษและความคุม้กนัของศาลอาญาระหวา่งประเทศ (Agreement on 
Privileges and Immunities of the International Criminal Court) 

ใหน้ าเนือ้หาจากขอ้บทเหลา่นี้ไปก าหนดเป็นเนื้อหากฎหมายในประเทศ 

และใหบ้งัคับใชท้ัง้ในทางนโยบายและทางปฏบิตั ิ 

นอกจากนัน้ เพือ่ประกนัใหม้กีารเคารพตอ่เสรภีาพในการแสดงออก 
และเพือ่ใหม้กีารคุม้ครองภาคประชาสงัคมเพือ่ใหเ้ตบิโตขึน้ได ้แอมเนสตี ้

อนิเตอรเ์นชัน่แนลมขีอ้เสนอแนะตอ่ทางการลาวดงันี ้ 
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 เคารพและคุม้ครองสทิธขิองนักปกป้องสทิธมินุษยชนและหน่วยงานภาคประชาสงัคมอืน่ ๆ ในลาว 

เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถาปฏบิตังิานไดโ้ดยไมม่อีปุสรรค 
ทัง้โดยการจัดอบรมและการสัง่การตอ่เจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย และ 

 ใหย้กเลกิมาตรการจ ากดัใด ๆ 

ทางกฎหมายและการปฏบิัตซิ ึง่แทรกแซงการท างานขององคก์รภาคประชาสงัคมในลาว 
และเพือ่ประกนัวา่ขอ้บททางกฎหมายวา่ดว้ยสทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการแสดงออก 

การชมุนุมอยา่งสงบและการสมาคม สอดคลอ้งกับมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ 

6.2 ขอ้เสนอแนะตอ่ประชาคมระหวา่งประเทศ 

เพือ่ประกนัวา่สมบัด สมพอนจะเดนิทางกลบัมาสูค่รอบครัวอยา่งปลอดภัย แอมเนสตี ้
อนิเตอรเ์นชัน่แนลมขีอ้เสนอแนะตอ่ประเทศอืน่ ๆ และโดยเฉพาะรัฐภาคอีาเซยีน รัฐภาคสีหภาพยโุรป 

และสหรัฐอเมรกิา ซึง่ไดแ้สดงขอ้กงัวลเกีย่วกบักรณีนีอ้ยู่แลว้วา่   

 เรยีกรอ้งตอ่รัฐบาลลาวใหด้ าเนนิการโดยทนัท ีตามขอ้เสนอแนะทีก่ลา่วถางึในขอ้ 6.1 ขา้งตน้  

 ใหน้ าเสนอปัญหากรณีการบงัคับบคุคลใหส้ญูหายกรณีสมบดัในทกุโอกาสทีจ่ะท าไดต้อ่รัฐบาลลาว 

และตอ่สาธารณะ และ  

 เสนอใหค้วามชว่ยเหลอืของผูช้ านาญการและ/หรอืความชว่ยเหลอืทางเทคนคิอืน่ ๆ 
อยา่งเปิดเผยตอ่ทางการลาว เพือ่สนับสนุนการสอบสวนการบังคบับคุคลใหส้ญูหายกรณีสมบัด สมพอน 

แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลเสนอแนะวา่คณะกรรมาธกิารระหวา่งรัฐบาลอาเซยีนวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน 

(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights-AICHR) ควร  

 สอบสวนการบงัคับบคุคลใหส้ญูหายกรณีสมบัด สมพอนโดยทนัท ี

ใหเ้รยีกขอ้มลูจากรัฐบาลลาวและเสนอทีจ่ะประสานงานเพือ่ใหรั้ฐภาคอีาเซยีนอืน่ ๆ 
ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นนติวิทิยาศาสตรแ์ละความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิอืน่ ๆ 

เพือ่สนับสนุนการสอบสวนในลาว  

นอกจากนัน้แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลมขีอ้เสนอแนะตอ่ประเทศอืน่ ๆ วา่ควร  

 รเิริม่การสอบสวนของตนเองเพือ่คน้หาบคุคลทีต่อ้งสงสยัวา่มสีว่นรับผดิชอบตอ่การบงัคับบคุคลใหสู้

ญหายกรณีสมบัด สมพอน โดยไมค่ านงึวา่บคุคลดงักลา่วจะมยีศหรอืต าแหน่งทางการอย่างไร 
และพยายามน าตวับคุคลดงักลา่วใหไ้ดรั้บโทษผา่นกระบวนการยตุธิรรมในประเทศ 

โดยเป็นการไตส่วนคดทีีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการไตส่วนทีเ่ป็นธรรมระหวา่งประเทศ 

สดุทา้ย 

เพือ่สง่เสรมิการเคารพเสรภีาพในการแสดงออกและการคุม้ครองการท างานขององคก์รภาคประชาสงัคมแ
ละบคุคลในลาว แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลมขีอ้เสนอแนะตอ่ประเทศทีเ่ป็นแหลง่ทนุดงันี้  

 ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิและดา้นเทคนคิเพือ่สนับสนุนการพัฒนาภาคประชาสงัคมทีเ่ป็นอสิระใน

ลาวใหป้ลอดพน้จากการขม่ขู ่คกุคาม การเลอืกปฏบิัต ิและการละเมดิสทิธมินุษยชนอืน่ ๆ   

 ใหป้ระณามอยา่งเปิดเผยตอ่การจ ากดัเสรภีาพในการแสดงออกและการละเมดิสทิธมินุษยชนในลาว 

ทัง้ทีเ่คยเกดิขึน้และทีย่ังเกดิขึน้อยู่   
 

 ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิเพือ่สนับสนุนการสอบสวนของต ารวจอยา่งเป็นผล 
และการพัฒนาระบบยุตธิรรมทางอาญา  
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ของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองมใิหบ้คุคลสญูหาย  

32 อารัมภบทของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองมใิหบ้คุคลสญูหาย ระบวุา่ 

การบงัคบับคุคลใหส้ญูหาย: “… ถาอืเป็นความผดิทางอาญา 
และในบางพฤตกิารณ์มกีารก าหนดตามกฎหมายระหวา่งประเทศวา่เป็นอาชญากรรมตอ่มนุษยชาต”ิ  
อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองมใิหบ้คุคลสญูหายเนน้ย ้าวา่ 

การบงัคบับคุคลใหส้ญูหายถาอืเป็นอาชญากรรมตอ่มนุษยชาต ิ

http://sombath.org/category/lao-government-statements/
http://sombath.org/category/lao-government-statements/
http://sombath.org/category/lao-government-statements/
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_sombath.htm
http://sombath.org/statements/
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12906&LangID=E
http://www.rfa.org/english/news/laos/missing-01162556202912.html
http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/03/206599.htm


ลาว: จับผดิจากกลอ้ง - การบังคับบคุคลใหส้ญูหายกรณีสมบัด สมพอน 

ASA 26/002/2013             25                                                           มถิานุายน 2556  

                                                                                                                                                                                                                                        

กรณีทีเ่ป็นการโจมตอีย่างกวา้งขวางหรอืเป็นระบบ และเป็นการกระท าทีม่เีป้าหมายเป็นพลเรอืน  


