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 บ ท ค ว า ม  1  

อังคณา นีละไพจติร 
 
                    

19 มิถุนายน 2559 ครบรอบ 25 ปีที่ทนง โพธ์ิ
อ่าน อดีตผู้น าสหภาพแรงงาน และวุฒิสมาชิก
ถูกท าให้หายไปขณะท่ีพฤษภาคม 2559ยงัครบรอบ 
24ปีท่ีประชาชนจ านวนหนึง่ถกูบงัคบัให้สญูหายขณะ
เรียกร้องประชาธิปไตยในใจกลางเมืองหลวงของ
ประเทศ ปี 2559 ยังเป็นปีท่ีครบ 12ปีการบงัคบัสูญ
หายสมชาย นีละไพจิตร และ2559 ครบ 2ปีท่ีพอละจี 
หรือบิลลี่ รักจงเจริญ ถูกท าให้หายไปจากครอบครัว 
ล่าสุด “พ่อเด่น ค าแหล่” แกนน าขุมชนโคกยาว 
(ประธานโฉนดชุมชน)โคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอน
สาร จ.ชัยภูมิ เดินเข้าป่า และไม่ได้กลบัมาอีก ... ใน
วันนีย้ังมีบุคคลนิรนามอีกมากมายท่ีไม่มีโอกาสได้
กลบับ้าน และไมม่ีใครทราบท่ีอยู่ หรือชะตากรรมของ
พวกเขา 

การบังคบับุคคลให้สูญหายจึงเป็นปรากฏการณ์
ของการใช้ความรุนแรงของรัฐเพ่ือปราบปรามผู้ ท่ีเห็น
ต่าง หรือเพ่ือก าจัดผู้ ต้องสงสัย ซึ่งเป็นการกระท า
นอกเหนือหลกันิติธรรม 

ปัจจยัด้านกฎหมายท่ีให้ความคุ้มกนัเจ้าพนกังาน
ของรัฐ ระบบยุติธรรมทางอาญาท่ีอ่อนแอเน่ืองจาก
การแทรกแซงทางการเมือง และการขาดเจตจ านง
ทางการเมืองล้วนส่งผลให้เกิดการคุ้มกันเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายความมัน่คง ซึง่มีสว่นรับผิดชอบโดยตรง หรือเป็น
ผู้ รับผิดชอบตามสายบังคับบัญชาต่อความผิดทาง
อาญาร้ายแรงเหล่านี ้ความคุ้มกันท่ีด าเนินมาหลาย
ทศวรรษเป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมั่นคงและ
ฝ่ายปกครองทราบว่า ตนเองจะไม่ต้องรับผิดจากการ
ท าผิดกฎหมาย หรือมีโอกาสถูกลงโทษน้อยมาก และ
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีบางรายเลือกใช้วิธีการนอก
กฎหมายได้ตามอ าเภอใจ เพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาลหรือเพ่ือแก้ไขข้อพิพาทส่วนบุคคล ส่งผล

ให้การบงัคบับคุคลให้สญูหาย รวมทัง้การสงัหารนอก
กระบวนการกฎหมาย การควบคมุตวัโดยพลการ การ
ทรมาน การข่มขู่และคุกคาม กลายเป็นวิธีการนอก
กฎหมายท่ีชอบธรรมและจ าเป็น ท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐบาง
คนน ามาใช้ในการควบคมุปราบปรามผู้ ท่ีเห็นตา่ง 

การบังคบัสูญหาย (Enforced Disappearance) 
ไม่ได้ท าให้เกิดการละเมิดสิทธิต่อบุคคลท่ีเป็นเหย่ือ
โดยตรง แต่ยังส่งผลให้เหย่ือทางอ้อม (Secondary 
Victims)ซึ่งคือ “ครอบครัว” ซึ่งมักประสบปัญหากับ
การไม่สามารถเช่ือมโยงตนเองให้เข้ากับสังคมได้
โดยง่ าย  ท าใ ห้การด า เ นิน ชี วิตต่อไปเ ป็น เ ร่ือง
ยากล าบากย่ิงขึน้ อีกทัง้ยังท าให้เหย่ือประสบปัญหา
และเกิดความกดดนัในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมรอบ
ข้าง เห ย่ือหลายคนมักมีอาการ Post-traumatic 
stress disorderซึง่จะแสดงอาการในระยะยาว บาง
คนมีอาการหวาดกลัวและหวาดระแวงอยู่ เ ป็น
ระยะเวลายาวนาน ไม่ไว้วางใจคนรอบข้าง หรือมอง
โลกในแง่ร้าย ซึ่งส่งกระทบต่อสุขภาพร่างกายและ
จิตใจของเหย่ืออย่างร้ายแรง นอกจากนี ้ภาวะความ
คลมุเครือ(ambiguity)ระหว่างการมีชีวิตอยู่กบัการไม่
มีชีวิต ท าให้เหย่ือสร้างจินตนาการของการสูญหาย 
ด้วยภาพของการทรมาน ทารุณกรรม ความโหดร้าย 
เจ็บปวด จนถึงการท าลายหรืออ าพรางศพ ซึ่งส่งผล
ให้ครอบครัวเหย่ือส่วนมากต้องทุกข์ทรมานและ
พนัธนาการตวัเองในเงาความทรงจ าท่ีโหดร้ายทารุณ
จนชัว่ชีวิต 

ในความเป็นจริงอาจไม่มีใครทราบว่า การบังคับ
บุคคลสูญหายก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
ต่อเหย่ือ ชุมชน และสังคมในวงกว้าง ทัง้ยังส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม นอกจากนัน้การสร้าง “ภาวะคลมุเครือของ
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การสญูหาย”  (ambiguity of disappearance)อนั
เป็นสภาวะท่ีอยู่กึ่งกลางระหว่างการมี / ไม่มีชีวิตอยู่ 
ท าให้ลกัษณะผลกระทบของการบงัคบับคุคลสญูหาย
มีความซับซ้อนกว่าความรุนแรงในรูปแบบอื่น การ
บงัคบับคุคลสญูหายยงัได้สร้างความหวาดกลวัอย่าง
มากตอ่ครอบครัวผู้สญูหายด้วย การบงัคบับุคคลสญู
หาย ไม่เพียงแต่ท าร้ายร่างกาย (body)ของเหย่ือ แต่
ยังได้ท าลายตัวตน (self)ซึ่งหมายถึงการท าลาย
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และอตัลกัษณ์ของทัง้เหย่ือ
ทางตรง และเหย่ือทางอ้อม (Secondary victim)ซึ่ง
คือครอบครัว หรือสงัคมอีกด้วย 

จากรายงานมูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ ซึ่งได้
สมัภาษณ์เหย่ือการบังคบัสญูหายหลายราย แม่ของ
เหย่ือรายหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็น
หญิงสงูวยัเลา่วา่ ก่อนท่ีลกูชายเธอจะถูกคนกลุ่มหนึ่ง
ซึง่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าท่ีจบักุม ควบคมุตวัและถูก
ท าให้สูญหาย เธอเป็นคนท่ีได้รับการยกย่องจาก
ชุมชนมากในฐานะผู้ เรียกขวัญประจ าหมู่บ้าน แต่
หลังจากลูกชายหายสาบสูญไป ชาวบ้านเช่ือกันว่า
ขวญัของเธอได้หายไปด้วย และไมม่ีใครยกย่องเธอใน
ฐานะผู้ เรียกขวญัประจ าหมูบ้่านอีกตอ่ไป 

ในขณะท่ีครอบครัวหญิงชาวมาเลย์มสุลิมซึง่สามี
ถูกบังคบัสูญหายในจังหวดัชายแดนภาคใต้รายหนึ่ง
เล่าว่า “ศาสนาอิสลาม และชุมชนมุสลิมให้ความ 
ส าคญักบัผูช้ายมาก พอสามีฉนัถูกจบัและหายตวัไป 
ฉันและลูกล าบากมาก เมื่อไม่มีหลักฐานว่าสามี
เสียชีวิต ฉนัไม่สามารถจดัการทรัพย์สินของครอบครัว
ได้ ลูกๆไม่มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพราะไม่มี
หลักฐานว่าพ่อเสียชีวิต เราอยู่อย่างยากล าบาก 
หวาดกลวั และมองไม่เห็นอนาคต”  

รายงานคณะท างานด้านการบงัคบัสญูหายโดยไม่
สมคัรใจ สหประชาชาติ (UN Working Group on 
Enforced or Involuntary Disappearance – UN 
WGEID)เมื่อปี 2557 ระบุตัวเลขผู้ ถูกบังคบัสูญหาย
ทั่วโลกท่ีคณะท างานฯบันทึกไว้ ซึ่งยังไม่ทราบชะตา
กรรมรวมทัง้สิน้ 43,250 ราย จาก 88 ประเทศ ทัง้นี ้
ทวีปเอเชีย ถือเป็นภูมิภาคท่ีเกิดการบังคับสูญหาย
มากท่ีสดุ ส าหรับประเทศไทย คณะท างานฯรายงาน
บนัทกึกรณีผู้ถกูบงัคบัสญูหายนบัแต่ปี พ.ศ.2533 ถึง
ปัจจุบนั มีผู้ ถูกบงัคบัสูญหายทัง้สิน้ 82 รายท่ีรัฐบาล
ไทยยังไม่สามารถสืบสวนข้อเท็จจริงถึงท่ีอยู่ สถานะ 

และชะตากรรมของผู้สญูหายได้ พบว่าจ านวนตวัเลข
ผู้สูญหายในประเทศไทยจากรายงานคณะท างานฯ 
สูงเป็นล าดับท่ี 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ต่อจาก
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

ประเทศไทย ทนง โพธ์ิอ่านได้หายตวัไป ในขณะท่ี
เขาเป็นวฒิุสมาชิกสายแรงงาน ประธานสภาองค์การ
ลกูจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย และรองประธาน
สมาพันธ์แรงงานเสรีระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ทนงถูกบงัคบัให้สญูหายขณะท่ีก าลงัรณรงค์
ต่อต้านความพยายามของรัฐบาลทหารท่ีจะยุบ
สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจหนึ่งปีหลงัการหายตวัไป
ของทนง มีการประท้วงตอ่ต้านคณะรสช.ท่ีกรุงเทพฯ   

ทนง โพธ์ิอ่าน ถือเป็นผู้ถูกบังคับสูญหายคนแรก
ในประเทศไทยท่ีมีผู้สง่เร่ืองร้องเรียนไปยงัคณะท างาน
ด้านการบงัคบัสญูหายโดยไมส่มคัรใจ สหประชาชาติ 
(UN Working Group on Enforced or Involuntary 
Disappearance – UN WGEID) หลงัจากนัน้เพียง 1 
ปี ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ มีบันทึกว่ามีประชาชน
อีกจ านวนไม่น้อยท่ีสูญหาย ระหว่างการปราบปราม
การชมุชมุของรัฐบาล กรณีของทนง  จงึเป็นสิ่งกระตุ้น
เตือนให้เราเห็นความร้ายแรงของการบังคับสูญหาย 
ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ (Crime 
Against Humanity) 

เมื่อวันท่ี6มกราคม2559ข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ(The UN High 
Commissioner for Human Rights) ออกแถลง-
การณ์เรียกร้องรัฐบาลไทยสืบสวนกรณีการบงัคบัสญู
หายอย่างเด็ดขาดและต่อเน่ืองนาย ซิด ราด อลั ฮุซ-
เซน ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชา-
ชาติ กล่าวในโอกาสท่ีศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง
จ าเลยคดีสมชาย นีละไพจิตร และตัดสิทธิญาติใน
การเป็นโจทก์ร่วมในคดี วา่  

“บทบาทของกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่มี
เพียงการตีความกฎหมาย หากแต่ต้องปกป้อง
สิทธิของประชาชนด้วย ศาลฎีกาไทยพลาด
โอกาสในการปกป้องสิทธิของเหยื่อที่ควรจะ
เข้าถึงความจริง ความยุติธรรม และการเยียวยา
การถูกบังคับให้สูญหายโดยไม่สมัครใจ” “รัฐบาล
ไทยมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการช่วยเหลือในการ
ค้นหาตัวบุคคลอันเป็นที่รัก ต้องอ านวยความ
ยุติธรรมในการฟ้องร้องคดี การลงโทษผู้กระท า
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ผิด และต้องก าจัดการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
อันเป็นการกระท าทีค่วรถูกประณาม”- นายเซอิด 
ราด อัล ฮุซเซน ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาต ิกล่าว 

อนุสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศถือว่า 
การบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เป็นอาชญากรรมต่อเน่ือง (continuous 
crime)และเป็นอาชญากรรมท่ีร้ายแรงท่ีคุกคามต่อ
มนษุยชาติ (Crime against Humanity)ตามค านิยาม
ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกัน
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคบั ของ
สหประชาชาติ (The UN Convention on the 
Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance)ซึง่ประเทศไทยได้ลงนามเมื่อวนัท่ี 9 
มกราคม 2555 นิยามว่า มีองค์ประกอบส าคัญ 3 
ประการท่ีท าให้เกิดการบังคับสูญหาย คือ 1) การ
จับกุม คุมขัง การลักพาตัว หรือการกระท าอื่นใดท่ี
เป็นการจ ากัดอิสรภาพ  ทัง้นีโ้ดย 2) เป็นการกระท า
ของหน่วยงานของรัฐก็ดี หรือบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ซึ่ งท างานตาม ท่ี ไ ด้ รับมอบหมาย ไ ด้ รับความ
สนับสนุน หรือได้รับความเห็นชอบจากรัฐ โดย 3) 
จากนัน้มีการปฏิเสธไม่ยอมรับว่าได้กระท าการจบักุม 
หรือมีการปิดบงัข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีควบคมุตวัของ
บุคคลสูญหาย ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีใช้ควบคุมตวัโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย หรือปกปิดท่ีอยู่ หรือชะตากรรม
ของผู้สญูหาย 

ในเร่ืองสิทธิท่ีจะทราบความจริง คณะท างานด้าน
การบังคับบุคคลให้สูญหายโดยไม่สมัครใจของ
สหประชาชาติ(UN Working Group on Enforced or 
Involuntary Disappearance – UN WGEID)  ให้
ความเห็นทั่วไปว่าด้วยสิทธิท่ีจะเข้าถึงความจริงโดย
คณะท างานฯเน้นย า้วา่ 

“รัฐมีพันธกรณีต้องสอบสวนกรณีการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย และอนุญาตให้บุคคลผู้สนใจ
ใด ๆ ทราบถึง ข้ันตอนที่ เ ป็นรูปธรรมที่จะ
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดต่อชะตา
กรรมและที่อยู่ ของผู้สูญหาย การปฏิเสธไม่ให้
ข้อมูลสนเทศเช่นน้ันเป็นการจ ากัดสิทธิที่จะ
เข้าถึงความจริง ซึ่งต้องกระท าอย่างเป็นสัดส่วน
ที่ เคร่งครัดกับเป้าหมายอันชอบธรรม เ พ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการสอบสวนที่ยัง

ด าเนินอยู่ ” 
คณะท างานฯได้แสดงความเห็นว่า “กฎหมายใน

ประเทศจะต้องเปิดช่องทางให้สามารถทบทวน
ค าส่ังปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว โดยควรมีขึ้น
ต้ังแต่ข้ันตอนแรกที่มีการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล ไป
จนถึงการเป็นข้ันตอนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือประกัน
ว่า เหตุผลที่หน่วยงานของรัฐใช้เพ่ือปฏิเสธที่
จะแจ้งข้อมูลต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เป็นจริงในปัจจุบันเสมอ” 

คณะท างานฯ ยังตัง้ข้อสงัเกตว่า “สิทธิของญาติ
ที่จะทราบชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลผู้สูญ
หายเป็นสิทธิเบ็ดเสร็จ โดยไม่อาจจ ากัดหรือ
ยกเว้นได้”“รัฐไม่อาจอ้างเป้าหมายโดยชอบหรือ
ข้อยกเว้นอ่ืนใดเพ่ือจ ากัดสิทธิดังกล่าวได้” 

การท่ีประเทศไทยไม่มีกฎหมายระบุว่าการบังคบั
บุคคลสูญหายโดยรัฐเป็นอาชญากรรม ปัญหาข้อ
กฎหมายท่ีญาติและครอบครัวไม่สามารถด าเนินการ
แทนผู้ถกูบงัคบัสญูหายได้ เน่ืองจากไมม่ีหลกัฐานการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต การท่ีกระบวนการยุติธรรมยัง
ต้องอาศยัร่างผู้ เสียหายในการยืนยนัความผิด ปัญหา
ความอ่อนแอของกลไกการสืบสวนสอบสวนและการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระบวนการคุ้ มครองพยาน หรือการหาพยาน 
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ท าให้การด าเนินการ
พิสูจน์ความผิดของเจ้าหน้าท่ีกลายเป็นภาระของ
ครอบครัวผู้สญูหาย จงึเป็นการเพ่ิมภาระแก่เหย่ือและ
ท าให้การเข้าถึงความยุติธรรมของเหย่ือแทบไม่ มี
ความเป็นไปได้ 

ท่ีผ่านมาแม้รัฐบาลไทย จะมีความพยายามให้การ
เยียวยาด้วยการชดเชยด้วยเงินกับครอบครัวผู้ ถูก
บังคับสูญหายในจังหวดัชายแดนภาคใต้ แต่ก็ไม่ได้
ท าให้สภาพจิตใจของครอบครัวผู้ สูญหายดีขึน้การ
เยียวยาท่ีดีจึงต้องเป็นการเยียวยาแบบองค์รวม ทัง้
ด้านจิตใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และโดยเฉพาะ
การเปิดเผยความจริงและการให้ความยุติธรรม การ
ฟืน้คืนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงการช่วยเหลือ
ครอบครัวเหย่ือให้สามารถกลับเข้าสังคมได้อีกครัง้ 
ดงันัน้ รัฐจึงต้องยอมรับความจริงว่าการการชดเชย
ด้วยเงินอย่างเดียวไม่อาจคืนศักด์ิศรี และลบเลือน
ความทรงจ าท่ีโหดร้ายทรมานของเหย่ือได้ การ
เยียวยาท่ีไม่มีระบบเช่นท่ีกระท าอยู่ในปัจจุบนั ท าให้
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การเปลี่ยนผ่านเหย่ือและสังคมเกิดความชะงักงัน 
และไม่มีอะไรรับประกนัว่างานเยียวยาท่ีได้ท าไปแล้ว
จะสง่ผลท่ียัง่ยืน 

การเปิดเผยความจริงเก่ียวกับการสูญหายและ
ชะตากรรมของผู้ สูญหาย  รวมถึงการยุติวฒันธรรม
ลอยนวลผู้กระท าผิด จึงน่าจะเป็นการเร่ิมต้นในการ
คืนความเป็นธรรมให้แก่เหย่ือ และจะเป็นการสร้าง
มาตรฐาน/ กติกา การอยู่ร่วมกนัใหม่ นอกจากนี ้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมก็มีความส าคัญ
มากเช่นกัน สังคมต้องสร้างความตระหนักให้รัฐ มี
ความอดทนอดกลัน้ต่อการรับฟังความคิดเห็นท่ี
แตกต่างหลากหลาย ไม่มองผู้ ท่ีเห็นต่างเป็นศตัรู  ยุติ
วัฒนธรรมเห็นดีเห็นงามกับการใช้ความรุนแรง
ปราบปรามผู้ ท่ีมีความเห็นต่าง หรือกระทั่งผู้ต่อต้าน
ด้วยสันติวิธี  รัฐต้องเป็นนิติรัฐ ผู้ คนต้องสมาทาน
แนวทางสนัติวิธี และสร้างวฒันธรรมการเคารพสิทธิ
มนษุยชนให้หยัง่รากในสงัคมไทย 

ในโอกาสครบ 25ปี ทนง โพธ์ิอ่านถูกบังคับสูญ
หาย ดิฉันขอส่งก าลงัใจให้ครอบครัว ขอคารวะความ
เข้มแข็งและการเสียสละของทนง และคุณูปการท่ี
ย่ิงใหญ่ท่ีทนงได้สร้างไว้แก่สงัคมไทย ดิฉันยืนยนัท่ีจะ
ยืนเคียงข้างครอบครัวของทนง โพธ์ิอ่าน และเพ่ือน

ร่วมอดุมการณ์ของเขา และขอเรียกร้องยงัรัฐบาล ซึ่ง
มีอ านาจหน้าท่ีในการอ านวยความยุติธรรมแก่
ประชาชน ให้รีบเร่งเปิดเผยความจริง และคืนความ
เป็นธรรมให้กบัทนง และครอบครัว รัฐต้องไม่ปกป้อง
ผู้กระท าผิดซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือคนของรัฐ  ต้อง
สร้างหลักประกันในการยุติการบังคับสูญหาย ด้วย
การสร้างมาตรการท่ีจ าเป็นและมีประสิทธิภาพเพ่ือ
คุ้มครอง ป้องกันและยุติการบังคบัสูญหาย โดยการ
ใ ห้ มี กฎหมาย เ พ่ื อ ใ ห้ ก า รบั ง คับสูญหาย เ ป็ น
อาชญากรรม  เ ปิด โอกาสใ ห้ญาติ เ ข้ า ร่ วมใน
กระบวนการการร่างกฎหมายอย่างเปิดเผย และให้
สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บงัคบั ขององค์การสหประชาชาติโดยทนัที 

จนถึงปัจจุบัน  ชีวิตแล้ว ชีวิตเล่า ท่ีต้องสูญหาย
จากความอหังการของเจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนได้สร้าง
รอยแผลในใจแก่ผู้คนมากมายท่ียากจะลบเลือนลงได้ 
การเผชิญหน้ากับความจริงด้วยการยอมรับผิด และ
คืนความเป็นธรรมให้แก่เหย่ือ จึงน่าจะเป็นทางออกท่ี
ดีท่ีสดุของการเยียวยา และการแก้ปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนท่ีมั่นคง และยั่งยืนอย่างแท้จริงใน
สงัคมไทย 

ด้วยความเช่ือมัน่ในคณุคา่ 
และศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ 

กรุงเทพฯ 
พฤษภาคม 2559 

 


