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	 หนังสือเล่มนี้เขียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที	่

ด้านต่างๆ	ของตำารวจไทยว่า	ได้ส่งผลกระทบต่อหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างไร		

ควรปรับปรุงหรือปฏิรูประบบงาน	ทั้งการตรวจตราป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม		

รวมทั้งการสอบสวนความผิดอาญา	ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายทุกระดับยึดมั่นในกฎหมาย		

ระเบียบและข้อบังคับตามหลักการสากล	(International	Principles)	อย่างไร	

	 ทั้งนี้เพื่อให้ตำารวจไทยได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

ของประชาชน	ทำาให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างแท้จริง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ตำารวจ	

เป็นผู้กระทำาผิดหรือก่ออาชญากรรมอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสียเอง		

ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นอันขาด

คำ นำ 
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� คำว่าตำรวจ�(police)�มีความหมาย
เชื่อมโยงกับภาษากรีก�คือคำว่า�politeuein 
ซึ่งหมายถึงการเป็นพลเมืองหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางการเมืองและคำว่า�polis 
ซึ่งหมายถึงเมืองหรือรัฐ� เมื่อกฎหมายมี 
การบัญญัติเนื้อหาออกไปมากข้ึนในช่วง
หลายศตวรรษที่ผ่านมา�ทำให้คำว่าตำรวจ
ถูกตีความรวมไปถึงการป้องกันอันตราย
สาธารณะ�เช่น�อาชญากรรม�ความไม่สงบ
และการป้องกันการละเมิดกฎหมาย

	 ประเทศไทยได้ลงนามเข้าผูกพัน	

ในเอกสารและตราสารระหว่างประเทศด้าน

สิทธิมนุษยชนได้แก่	ปฏิญญา	กติการะหว่าง

ประเทศอนุสัญญาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ

และมาตรฐาน	และรับรองคำาประกาศต่างๆ	

ระหว่างประเทศ	ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

มากเป็นอันดับต้นๆ	ของประเทศในเอเซีย		

ฉบับหลักที่ใช้อ้างอิงโดยทั่วไปคือ	

“ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน”		

หรือ	The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ที่ทั่วโลกให้การรับรอง	

ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๑๙๔๘	หลังสงครามโลกครั้งที่สอง	ซึ่งก่อนหน้านั้นมีกฎหมายและคำาประกาศอื่นๆ	

หลายฉบับในประเทศตะวันตกที่ใช้อ้างอิงด้วย	 ดังเช่น	 The	 Magna	 Carta	 ๑๒๑๕,		

The	Bill	of	Rights	๑๖๘๙,	The	American	Declaration	of	Independence	๑๗๗๖,	

The	 French	Declaration	of	 the	 Rights	 of	Man	 and	Citizen	๑๗๘๙	 เป็นต้น	

และต่อมาได้มีสนธิสัญญาที่เป็นอนุสัญญา	/	กติการะหว่างประเทศของสหประชาชาติ

อีกอย่างน้อย	๙	ฉบับที่ได้มีการจัดทำาขึ้นโดยการสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ

เพื่อให้ประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกเข้าร่วมเป็นภาคี	 ประเทศไทยเป็นภาคีไปแล้ว	 ๗	 ฉบับ		

ที่มีการอ้างอิงกันมากคือ	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

(International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	หรือ	ICCPR)	

	 หลักการที่บรรจุไว้ในตราสารต่างๆดังกล่าวมักถูกมองว่าเป็นข้อกำาหนดที่เป็นนามธรรม

และเป็นเรื่องของชาติตะวันตก	แต่โดยแท้จริงแล้วกติกาและอนุสัญญาระหว่างประเทศ	

เหล่านั้น	ประเทศที่กำาลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก

ได้ผลักดันและมีส่วนร่วมในการจัดทำาไม่น้อย	เพื่อให้ประเทศทุกประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นประเทศ

ใหญ่ที่มีอิทธิพล	หรือประเทศเล็กๆ	ต้องปฏิบัติตนอยู่ภายในกรอบหลักการและมาตรฐาน

เดียวกัน	ผู้เขียนยังคงยืนยันว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ไม่มีพรมแดนและมีความเป็นสากล			

เมื่อประชาชนชาวไทยเรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศในทุกๆ	ด้าน	ทั้งในประเด็นลดความเหลื่อมลำ้า	

สร้างความเป็นธรรมในสังคม	โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการยุติธรรม	จึงเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่ง
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ที่ทุกฝ่ายจะต้องเร่งทำาความเข้าใจ		โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ต่อความจำาเป็นในการปรับตัว

หรือปฏิรูปในช่วงเปลี่ยนผ่านของกระบวนการยุติธรรม	(Transitional	Justice)	โดยไม่มีเหตุผล

ข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงหรือเป็นข้อยกเว้นใดๆ	ทั้งสิ้น

			 แม้บางครั้งจะมีข้อถกเถียงกันว่า	เจ้าพนักงานของรัฐส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย	ระเบียบหรือข้อกำาหนดต่างๆ	อยู่แล้วทุกประการ	แต่ในข้อเท็จจริง		แม้หลาย	

กรณีได้มีการปฏิบัติครบถ้วน		ก็ยังไม่อาจให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างสอดคล้อง

กับมาตรฐานสากลได้	หลายกรณียังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ในการปฏิบัตินั้นเอง	

ประชาชนท้ังผู้เสียหายและตัวแทนภาคประชาสังคมจึงได้ออกมาเรียกร้องให้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น	 ให้ปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	หรือตราพระราชบัญญัติที่จำาเป็น		เพื่ออุดช่องว่างไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้

กฎหมายและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมใช้เป็นข้ออ้างว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

แล้ว	แม้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนได้	ให้ออกกฎหมายป้องกันและปราบปราม

การซ้อมทรมานและบังคับให้บุคคลสูญหาย	(torture	and	enforced	disappearance)	

ยกเลิกกฎหมายที่ให้เจ้าหน้าที่มีอำานาจจับกุมคุมขังผู้ต้องหาคดียาเสพติดไปสอบปากคำา

เพื่อขยายผลในสถานที่ลึกลับ	 (safe	 house)	 ซึ่งญาติพี่น้องไม่สามารถตรวจสอบได้	

ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดหรือใช้ความรุนแรง	เป็นการก่ออาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ	เพื่อ

บังคับให้ผู้ถูกจับกุมคุมขังรับสารภาพ	(forced/	coerced	confession)	หรือเค้นเอาข้อมูล

ต่างๆ			รวมไปถึงการต่อรองหรือเรียกค่าไถ่แลกกับการไม่ถูกดำาเนินคดี	เป็นต้น

	 นอกจากนั้น		ระบบการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำาความผิด	

อาญาโดยทั่วไปที่ถูกผูกขาดโดยสำานักงานตำารวจแห่งชาติในปัจจุบัน		ซำ้ายังขาดการตรวจสอบ	

ของพนักงานอัยการตั้งแต่เกิดเหตุ	แม้ในคดีสำาคัญหรือเมื่อมีผู้ร้องเรียนขอความเป็นธรรม	

ตามหลักสากล		ได้กลายเป็นจุดอ่อนที่พนักงานสอบสวนฝ่ายตำารวจบางคนสามารถสอบสวน	

ทำาลายพยานหลักฐานหรือสร้างพยานเท็จ	เพื่อให้ได้ผลคดีตามที่ตนเองหรือผู้บังคับบัญชา	

ผู้มีชั้นยศและการควบคุมทางวินัยแบบทหารต้องการได้		สร้างความเสียหายให้กับกระบวนการ	

ยุติธรรมอย่างร้ายแรงยิ่งตลอดมา

	 นอกจากนั้น	การใช้กฎหมายพิเศษไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึก		พ.ร.ก.	การบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	รวมทั้ง	พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	ในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางอำาเภอในจังหวัดสงขลา	ทำาให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับ
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การปฏิบัติในการตรวจค้น	จับกุม	และสอบสวน	ทั้งจากฝ่ายตำารวจและทหารเพิ่มขึ้นอย่างไม่

เป็นธรรมยิ่งกว่าประชาชนในจังหวัดอื่นที่ใช้เฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และกฎหมายปกติอื่นๆ	โดยที่ผู้บังคับใช้กฎหมายพิเศษเอง	โดยเฉพาะฝ่ายทหารผู้ใช้อำานาจ

พิเศษเป็นหลักนั้น		ก็ไม่เข้าใจว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน		เนื่องจากระบบการฝึกแบบ

ทหาร		ได้เน้นการปฏิบัติตามคำาสั่งของผู้บังคับบัญชาตามชั้นยศอย่างเคร่งครัด		ไม่ได้รับการ

ฝึกให้ปฏิบัติงานในฐานะเป็นเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด

	 สิทธิมนุษยชนถือเป็นหลักการสำาคัญที่คอยกำากับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความระมัดระวัง	ไม่ใช้อำานาจ	กำาลังหรืออาวุธจนเกินขอบเขต	(excessive	forces)		หลายครั้ง

ที่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าจะทำาหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมแค่ไหนเพียงใดเช่น	การจับกุมผู้กระทำาผิด

ซึ่งหน้า	ซึ่งตามหลักกระบวนการยุติธรรมสากลให้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อน	จนกว่าศาลจะม	ี

คำาพิพากษาเป็นที่สุดว่าเป็นผู้กระทำาผิด	การแยกแยะการทำาวิสามัญฆาตกรรมว่าเป็นการฆ่า	

เพื่อป้องกันตนเองหรือเป็นการป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย	

การตรวจค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะหรือเคหสถาน	ปัญหาการสอบปากคำาผู้เสียหายคดีความ

ผิดทางเพศโดยเจ้าพนักงานชาย	แทนที่จะเป็นหญิง		การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุต่างๆ		

การนำาตัวผู้ต้องหาไปทำาแผนประทุษกรรมประกอบคำารับสารภาพที่ขัดต่อหลักการสันนิษฐาน

ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์	อันเป็นละเมิดต่อผู้ต้องหา		หรือการดูแลการชุมนุมในลักษณะ	

ไหนจึงจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะและการแสดงความคิดเห็น	

ของประชาชน	ฯลฯ

	 อย่างไรก็ตามผู้เขียนจะไม่อ้างอิงหลักการสากลจากทุกตราสาร	 อนุสัญญาหรือ	

คำาประกาศต่างๆ	ทุกเรื่อง		แต่จะอ้างเฉพาะหลักการพื้นฐานจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน	(UDHR)	และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของ

สหประชาชาติ	(International	Covenants	on	Civil	and	Political	Rights	or	ICCPR)			

รวมทั้งกลไกระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน		โดยจะยกตัวอย่างจากกรณีต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	–	๒๕๖๓	ที่มีการรณรงค์ให้เกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง		

การทำางาน	รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตำารวจนั้นประกอบ		เพื่อให้สอดคล้อง	

กับรัฐธรรมนูญปี	๒๕๖๐	ที่กำาหนดให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อยกระดับให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล	เป็นที่เชื่อถือยอมรับของประชาชนและนานาชาติอย่างแท้จริง
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อำ�นาจขอำงตำ�รวจโดยทั่วไป
1.�� ว่ากล่าวตักเตือน
2.��มีคำสั่ง�หรือออกใบสั่ง
3.��ระบุตัวบุคคล
4.��เรียกตัว�หรือออกหมายเรียกหมายจับ
5.��จับกุมตัว
6.��นำตัวผู้ต้องหาจำเลย�หรือผู้กระทำผิดไป�
����คุมขัง
7.��กักขังบริเวณในพื้นที่ใดที่หนึ่งหรือในตัว
� อาคาร�อย่างถูกกฎหมาย
8.� จำกัดสิทธิเสรีภาพ
9.� นำตัวผู้ต้องหา�จำเลย�นักโทษไปศาล
10.�ใส่กุญแจมือ
11.� เข้าค้นบ้านหรือสถานที่อยู่อาศัย
12.�ค้นตัว�ค้นยานพาหนะ�และกระเป๋า
13.�ยึดสิ่งของชั่วคราว
14.�ใช้กำลังทางกายภาพเข้าคุมตัว�จับกุม
15.�ใช้กระสุนยาง�
16.�ยิงปืน�ใช้อาวุธเท่าที่จำเป็น
17.�ใช้สารเคมีหรืออุปกรณ์อื่นๆในการจับกุม
18.�ใช้สุนัขตำรวจ
� ในขั้นตอนต่างๆดังกล่าว�หากไม่เข้าใจและ 
ไม่ยึดหลักการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล�ก็
จะเกดิความผดิพลาด�และละเมิดสิทธมินุษยชน
ได้อย่างง่ายดาย

	 เมื่อกล่าวถึงเจ้าพนักงานหรือหน่วยงาน

รัฐที่มีปัญหาการกระทำาผิดกฎหมายเสียเองและ

ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน	ทั้งคนไทยและ

ชาวต่างชาติมากที่สุด	ทุกคนจะเอ่ยได้ในทันทีว่า	

“ต�ำรวจ”	สาเหตุเป็นเพราะนอกจากองค์กร

ตำารวจไทยจะรวมศูนย์	“หน่วยต�ำรวจ”	ทั้งงาน

ตรวจตรา	รักษากฎหมายอาญา	และกฎหมาย

ท่ีเป็นความผิดเฉพาะด้านไว้ทั้งหมดแล้ว		

ยังผูกขาด	“อ�ำนำจสอบสวน”	ส่วนใหญ่เอาไว้

เพียงหน่วยเดียวอีกด้วย		

	 ซำา้ยงัไร้	 ก�รตรวจสอบจ�กภ�ยนอก 

ระหว่�งสอบสวน	อย่างสิน้เชงิโดยเฉพาะการ	

ตรวจสอบจากพนกังานอยัการตามหลกัสากล	

หรือเจ้าพนกังานฝ่ายปกครอง	ผูว่้าราชการจงัหวดั		

และนายอำาเภอ	ปลดัอำาเภอและท้องถิน่	เป็นเหตุ	

ให้เกดิปัญหา	“อำ�น�จเป็นพษิ”	อย่างรนุแรง	

สร้างความเดอืดร้อนต่อประชาชนอย่างแสนสาหสั	

ไม่ว่าจะเป็นการละเว้นการปฏบิตัหิน้าที	่	รูเ้ห็น

เป็นใจให้มกีารกระทำาผดิกฎหมายมากมายหลาย

รปูแบบเช่น	บ่อนการพนนั	สถานบันเทงิเถือ่นหรอื

เปิดเกนิเวลา	รถบรรทกุหนักทำาลายถนนและเป็นสาเหตสุำาคญัของอุบัติเหต	ุการใช้อำานาจในการ

จับกุม	หรอืต้ังด่านตรวจค้นโดยมชิอบหรือเกินขอบเขต		

	 นอกจากนั้น		ก็ยังมีการแจ้งข้อหาประชาชนโดยปราศจากพยานหลักฐานการกระทำาผิด

ที่ชัดเจน		การไม่รับคำาร้องทุกข์จากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำาผิดกฎหมาย	

หรือการสอบสวนทำาลายพยานหลักฐานเพื่อล้มคดีช่วยผู้กระทำาผิดไม่ให้ได้รับโทษอาญา	ฯลฯ	

บทที่ ๒ สถานการณ์ปัญหาตำ รวจกับการปฏิรูปในประเทศไทย
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	 ต้องยอมรับว่าในยุคของรัฐบาลที่	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	เป็นนายกรัฐมนตรี		เป็นยุค

ที่มีการพูดถึงการปฏิรูปตำารวจมากที่สุด	โดยสื่อทุกแขนงให้ความสนใจต่อการปฏิรูปจนเกิดความ

เข้าใจร่วมกันว่าควรจะปฏิรูปตำารวจไทยกันอย่างไร	ทั้งนายกฯและประชาชนเริ่มรับรู้ว่าปัญหา

มาจากอะไร	ตรงไหน	และจะแก้ไขอย่างไร		นอกจากนั้น	ก็เป็นช่วงเวลาที่ตำารวจผู้รักษาความ

ยุติธรรมและผู้น้อยส่วนใหญ่ก็ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่อาจทนต่อการกดขี่		

เอารัดเอาเปรียบเป็นทอดๆ	จากตำารวจชั้นผู้ใหญ่ได้อีกต่อไป		

	 ทุกคนรู้ว่าปัญหาภายในของตำารวจปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่องานรักษากฎหมายและ

การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมอย่างร้ายแรง		เนื่องจากตำารวจระดับล่างที่ถูกกดทับอยู่นั้น

ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมทำางานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง	หลายคนถูกบังคับหรือต้องจำาใจ

ทำาในสิ่งที่ไม่อยากทำา	หรือไม่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์		โดยเฉพาะงานสอบสวน	

รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำาความผิดอาญาซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของกระบวนการ

ยุติธรรม

	 จึงเป็นความท้าทายต่อนายกรัฐมนตรีว่า	จะมีความกล้าหาญในการตัดสินใจทำาให้เกิด

การปฏิรูปตำารวจครั้งใหญ่ท่ามกลางแรงเสียดทานจากตำารวจชั้นผู้ใหญ่ที่ต้องการรักษาสถานะ	

แห่งอำานาจและประโยชน์ส่วนตัวจากการทุจริตประพฤติมิชอบ	รับส่วนแบ่งสินบนจากผู้กระทำา

ผิดกฎหมายและตำารวจผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละเดือน	แต่ละปีหรือไม่

	 สองทศวรรษที่ผ่านมา	การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากตำารวจ	ผู้มีหน้าที่รักษา

กฎหมายและปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน	ที่เป็นคนร้ายผู้กระทำาความผิดอาญา	

และละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเองนั้น	มีจำานวนมากจนแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว		

โดยผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบก็พยายามปกปิด	บิดเบือน	หรือแม้กระทั่งทำาลายหลักฐาน	ข่มขู่

พยาน	จนผู้ถูกละเมิดไร้หนทางต่อสู้	ไร้อำานาจต่อรอง	

	 สิ่งที่ประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนหรือคนไร้อำานาจทำาได้ก็คือการอยู่อย่างระมัดระวัง

ตัว	ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทำาให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของตำารวจ	ซึ่งจะนำาความยุ่งยากมาสู่ตนเอง

และครอบครัวอย่างมากมาย	ดังนั้นการก่ออาชญากรรมหรือการละเมิดสิทธิประชาชนโดยเจ้า

พนักงานของรัฐไม่เพียงแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและสังคมเท่านั้น		แต่ยังนำามา
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ซึ่งความแข็งแกร่งของวัฒนธรรม	“คนผิดลอยนวล”  (a culture of impunity) ก่อ	“วิกฤต

ศรัทธ�”	ต่อกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 ในยุคดิจิทัลที่ประชาชนมีเทคโนโลยีในการตรวจจับและเผยแพร่

พฤติกรรมของตำารวจในแง่มุมต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมส่วนตัว				

ได้ทำาให้เกิดประชาชนผู้กล้าหาญ	กล้าพูด	กล้าท้าทายกับตำารวจมากยิ่งขึ้น			ได้มีการถ่ายคลิป

เหตุการณ์การละเมิดต่างๆ	มาเผยแพร่	ทำาให้หลายสิ่งที่เคยอยู่ในความมืด		ถูกเปิดโปงออกสู่	

ที่แจ้งอย่างรวดเร็วด้วยพลังของ	social	media
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	 ตำารวจส่วนใหญ่ไม่เห็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่ในสายตา	ไม่คิดว่าเป็นเรื่องสำาคัญ	เพราะ

คิดว่าคนทำาผิด	ผู้ต้องหา	ผู้ต้องขัง	ไม่ควรได้รับสิทธิอะไร	สิทธิทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของ

ตำารวจว่าจะมอบสิทธิอะไรให้ใครหรือไม่	หรือลิดรอนสิทธิใครก็ได้	ผู้เขียนจึงขอยกหลักสำาคัญ

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	หรือ	UDHR		โดยหยิบยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จริงเพื่อพิจารณาไปพร้อมๆ	กันดังนี้

 

 ๓.๑ ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ มีเสรีภ�พ และคว�มปลอดภัย (Everyone	has	

the	right	to	life,	liberty	and	

security	of	person)	ตามที่ระบุ

ในมาตราที่	๓	ของปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	หรือ	The	

Universal	 Declaration	 on	

Human	Rights	(UDHR)	หากมอง

จากภาพภายนอกของประเทศไทย		

คนไทยโดยทั่วไปน่าจะดำาเนินชีวิต

อยู่ได้ด้วยความปลอดภัย	 เป็นที่

ไว้วางใจในระดับที่พอยอมรับได้		

ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่คนต่าง

ชาติอยากมาเยือน	มาอาศัยอยู่	จน

เป็นที่มาของประเทศที่มีนักท่อง

เที่ยวมาพักผ่อนอันดับต้นๆ	ของ

โลก	 แต่ประเทศไทยกลับได้รับ

การจัดอันดับโดยองค์การอนามัย

โลก	หรือ	WHO	เมื่อปี	๒๕๖๑	ได้ประมาณการอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของ

คนไทยอยู่ที่	๓๒.๘	ต่อประชากรแสนคน	จำานวน	๒๒,๔๙๑	คน		เฉลี่ยวันละ	๖๐	คน	อยู่

ที่อันดับที่	๙	ของประเทศสมาชิกทั้งหมด2			ส่วน	Economist	Intelligence	Unit	หรือ	
1http://www.claiminghumanrights.org/universal_declaration.html
2Spring	News	๒๕	ธันวาคม	๒๕๖๑

บทที่ ๓ ปัญหาตำ รวจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำ นึงถึงสิทธิมนุษยชน
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EIU	หน่วยงานที่วิเคราะห์เศรษฐกิจ	ของ	THE	ECONOMIST	นิตยสารชื่อดังระดับโลก	

ให้ความปลอดภัยประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร	อยู่ในอันดับ	๔๗	จากทั้งหมด		

๖๐	เมืองใน	๕	ภูมิภาค	โดยมีกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น	เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลก		

ประจำาปี	๒๕๖๒	และโตเกียวอยู่ในอันดับ	๑	เป็นปีที่	๓	ติดต่อกัน	ตามมาด้วยอันดับ	๒	สิงคโปร์	

อันดับ	๓	นครโอซากาของญี่ปุ่น	อันดับ	๔	กรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์	และอันดับ	๕	

นครซิดนีย์ของออสเตรเลีย3	

	 	 สภาพการณ์ที่เป็นอยู่จะเห็นว่าคนไทยยืนอยู่บนความเสี่ยงที่อาจจะเสียชีวิต	

จากอุบัติเหตุ	อาชญากรรม	และจากการไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบ

ต่างๆ	นอกจากนั้นยังเป็นปัญหาจากโครงสร้างการทำางานที่นับวันจะยิ่งทำาให้การทำางาน	

รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนถดถอยลงเพราะเจ้าหน้าที่ตำารวจไม่ได้ทำางาน	

โดยเน้นการปกป้องสิทธิเสรีภาพในการเดินทางของประชาชน	ไม่อำานวยความสะดวกให	้

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างที่ควรจะเป็น		แต่ไปทำาหน้าที่อื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานในหน้าที่		

ทำาให้กำาลังคนไม่เพียงพอ	และหลายคนทำางานแบบปล่อยเกียร์ว่าง	จำากัดการทำาหน้าที	่

บริการประชาชนให้เหลือน้อยกว่าที่ควรจะเป็น	จึงเป็นที่มาของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที	่

ทั้งเจตนาและไม่เจตนา	ทำาให้คดีจำานวนมากค้างคา	ไม่คืบหน้า	หลายกรณีที่ไม่มีการนำาเรื่อง	

เข้าสู่ระบบ	ไม่รับแจ้งความบันทึกเลขคดีเข้าสารบบตามกฎหมายหรือรับแจ้งความ	แต่ไม่

ติดตามความคืบหน้า	ผู้เสียหายมักได้รับคำาตอบยอดฮิตจากตำารวจว่า	“กำ�ลังดำ�เนินก�ร”

หรือ	“อยู่ระหว่�งก�รห�พย�นหลักฐ�นเพิ่มเติม”	จนผู้เสียหายเกิดความเบื่อหน่ายกับการ	

รับปากเพื่อยื้อเวลา	ทำาให้ผู้เสียหายอ่อนล้า	และยอมแพ้กับความล่าช้าในที่สุด	ด้วยลีลาการ

ทำางานดังกล่าว	ทำาให้คนผิดสามารถหลบหนี	หรือผู้กระทำาผิดบางคนยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่เดิมอย่าง

ปกติสุข	อยู่เหนือกฎหมายได้โดยไม่ได้รับโทษ	เป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ	ไม่ได้รับความ

เป็นธรรม	มีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว	ไม่แน่ใจว่าคนร้ายจะวนเวียนมาทำาร้ายตน	กับคนใน

ครอบครัวอีกเมื่อใด

	 ผู้หญิงไทยและต่างชาติทุกคนอยู่ในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ	และ

การถูกทำาร้ายทั้งภายในครอบครัว	สถานที่ทำางาน	ถูกข่มขืน	และถูกฉกชิงวิ่งราวในที่สาธารณะ

อย่างง่ายดาย	ทั้งนี้ผู้กระทำาผิดเห็นว่าผู้หญิง	เด็กหญิง	และหญิงสูงวัยเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอ	

ไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐอย่างที่ควรจะเป็นอย่างในนานาอารยประเทศ	รู้ว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น	
3เผยแพร่:	๒๙	ส.ค.	๒๕๖๒			โดย:	ผู้จัดการออนไลน์
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มีการร้องเรียน	แจ้งความ	ก็ไม่สามารถดำาเนินคดีกับผู้กระทำาผิดให้ได้รับโทษตามกฎหมายได้

ง่ายๆ	ผู้หญิงทุกคนรู้ว่า	เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้ว		การไปแจ้งความที่สถานีตำารวจ	ก็มัก

แต่จะได้รับความเจ็บชำ้านำ้าใจกลับมา	หรือแม้กระทั่งถูก	“ข่มขืนซำ้�ด้วยถ้อยคำ�”	ของพนักงาน

สอบสวนชายในการตั้งคำาถามแบบโง่เขลาหรือไม่คำานึงถึงความรู้สึกของหญิงผู้เสียหายที่ได้รับ

ความบอบชำ้าทั้งกายและใจ

	 “ปัจจุบันเวลาประชาชนได้รับความเสียหายจากการกระทำาผิดอาญาแล้วไปแจ้งความ 

ตำารวจก็มักไม่รับแจ้ง หรือไม่ก็ทำากันแค่ลงบันทึกประจำาวันไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ออกเลขคดี

อาญา ซึ่งหมายความว่า ไม่ได้มีการดำาเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย  

ไม่ต้องสรุปการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการสั่งคดี ไม่ว่าจะฟ้อง หรือไม่ฟ้อง เมื่อเวลาผ่านไป 

คดีก็เงียบหายไปตามตัวพนักงานสอบสวนคนนั้นที่ย้ายหรือแม้กระทั่งเสียชีวิต นอกจากนั้น ก็ยัง

เป็นช่องทางให้เคลียร์คดีง่าย  จ่ายเงินให้ผู้เสียหาย จ่ายตำารวจแล้วก็ปิดคดีไป สถิติอาชญากรรม

ของโรงพักก็ลดลง เป็นผลงานด้านการป้องกันอาชญากรรมที่บรรลุเป้า

 แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ  ผู้คนที่ขัดแย้งกัน ทำาร้าย หรือแม้กระทั่งฆ่ากัน ยังไม่ถูก

จับกุมดำาเนินคดีมาส่งให้อัยการฟ้องศาลลงโทษ  ยังอยู่ลอยนวลสบาย ทำาให้เกิด “ศาลเตี้ย” 

การตามล้างแค้นกันเอง กลายเป็นอาชญากรรมร้ายแรงตามมา”	พ.ต.อ.วิรุตม์ กล่�ว

	 กรณีที่เกิดกับหญิงสาวรายหนึ่งที่ขับขี่จักรยานยนต์ไปชนท้ายรถกระบะจนได้รับบาดเจ็บ	

เมื่อวันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	ที่อำาเภอสีชมพู	จังหวัดขอนแก่น	แทนที่ตนจะได้รับการช่วย

เหลือพาส่งโรงพยาบาล	แต่กลับถูกชายแปลกหน้าที่ขับรถกระบะลากตัวไปข่มขืนข้างทางทั้งที่

ยังบาดเจ็บ	ซึ่งแม้ผู้ก่อเหตุจะรับสารภาพว่าตนกระทำาเช่นนั้นจริงแต่อ้างว่าเป็นการสมยอมของ

ผู้หญิง	โดยต่อมามีคำายืนยันจากแพทย์ที่ตรวจแล้วพบร่องรอยการละเมิดทางเพศ	แต่ตำารวจก็ยัง

ปล่อยตัวอีกฝ่ายไป	แล้วยังบอกกับทางครอบครัวว่าไม่มีพยานหลักฐาน	ไม่สามารถจับกุมตัวได้	

แต่เอาผิดหญิงสาวข้อหาเมาแล้วขับไปก่อน		ทำาให้ครอบครัวหญิงสาวเกิดความคับแค้นใจเป็น

อย่างมาก	
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	 ๓.๒ บุคคลใดจะถูกกระทำ�ทรม�นหรือลงโทษอย่�งโหดร้�ย ไร้มนุษยธรรม หรือ

ยำ่�ยีศักดิ์ศรีไม่ได	้(No	one	shall	be	subjected	to	torture	or	to	cruel,	inhuman	or	

degrading	treatment	or	punishment)	ตามมาตรา	๕	ของ	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน	(The	Universal	Declaration	of	Human	Rights	:	UDHR)	

	 การซ้อมทรมาน	ดังเช่นกรณี	นายฤทธิรงค์	ชื่นจิตร4	ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายฉกชิง	

วิ่งราวสร้อยทองทั้งๆที่ขณะนั้นมีพยานหลักฐานยืนยันว่านายฤทธิรงค์ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ		

เจ้าหน้าที่ตำารวจชุดสืบสวนสอบสวนกลุ่มหนึ่ง	สังกัดกองกำากับการตำารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี	

ได้จับกุมและร่วมกันซ้อมทรมานนายฤทธิรงค์ให้รับสารภาพ	

	 เหตุเกิดเมื่อวันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๕๒	ขณะนั้นนายฤทธิรงค์	อายุได้	๑๘	ปี	ยังเป็น	

นักเรยีนชัน้มัธยมอยู่	เขาได้ถกูเจ้าหน้าท่ีกลุม่นัน้ใช้ถงุดำาคลมุศรีษะ	ให้ขาดอากาศหายใจและ

ทำาร้ายร่างกาย	ให้รบัสารภาพทัง้ที่นายฤทธิรงค์ไม่ได้กระทำาความผิดตามข้อกล่าวหา	ต่อมาได้	

จบัคนร้ายตัวจริงได้พนักงานอยัการจงัหวัดปราจนีบรุจีงึมคีำาสัง่ไม่ฟ้องนายฤทธริงค์และคดถีงึทีส่ดุ

	 เป็นเวลากว่า	๖	ปี	ที่บิดาของนายฤทธิรงค์	ชื่นจิตร	ได้ร้องเรียนหน่วยงานต่าง	ๆ	ของ

ทางราชการกว่า	๕๐	แห่ง	รวมทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	

(ป.ป.ท.)	เพื่อให้ดำาเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ซ้อมทรมานบุตรชายของตน	แต่ไม่เป็นผล	

คณะกรรมการ	ป.ป.ท.		ได้วินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจไม่มีความผิด		จนกระทั่งปี	๒๕๕๘	จึงได้

ร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม	จัดทนายความให้นายฤทธิรงค์เป็นโจทก์ยื่น

ฟ้องเจ้าหน้าที่ตำารวจกลุ่มดังกล่าวเป็นคดีอาญาต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรี

	 ในการไต่สวนมูลฟ้อง	ศาลจังหวัดปราจีนบุรี	ไม่รับฟ้องนายดาบตำารวจคนหนึ่งซึ่ง	

นายฤทธิรงค์กล่าวหาในคำาฟ้องว่าได้ทำาร้ายตนโดยตบที่ศีรษะ	ระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถตำารวจ

ซึ่งมีตำารวจอยู่ในรถหลายคนไปหาทองของกลางในคดี	โดยศาลวินิจฉัยว่าฟ้องขาดอายุความ

เนื่องจากดาบตำารวจนายนี้ทำาร้ายร่างกายนายฤทธิรงค์ฯ	เพียงเล็กน้อย	จึงมีอายุความเพียง	๑	ปี		

สำาหรับจำาเลยที่เป็นนายตำารวจคนอื่นศาลรับฟ้อง	และต่อมาได้มีคำาพิพากษาว่า	ตำารวจนายหนึ่ง		

(ขณะกระทำาผิดยศ	พันตำารวจตรี)	กระทำาผิดจริง	ให้ลงโทษฐาน	“เป็นเจ้าพนักงานมีอำานาจ

หน้าที่สืบสวนคดีอาญากระทำาการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษ”	ซึ่งเป็นบทที่

มีโทษหนักที่สุด	ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	๙๐		โดยศาลลงโทษจำาคุก	๒	ปี	และปรับ	

4	http://thaingo.in.th/news/?p=content&act=detail&id_content=4036			(ณ	วันท่ี	10/3/2563)
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๑๒,๐๐๐.	บาท	แต่ศาลเห็นว่าคำาให้การของจำาเลยเป็นประโยชน์	แก่การพิจารณา	จึงลดโทษให้	

๑	ใน	๓	เหลือจำาคุก	๑	ปี	๔	เดือน	และปรับ	๘,๐๐๐.	บาท	แต่เพื่อให้โอกาสจำาเลยกลับตัว	จึง

ให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา	๒	ปี	และต่อมาวันที่	๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ศาลอุทธรณ์ภาค	๒	

ได้มีคำาพิพากษายืนตามคำาพิพากษาศาลชั้นต้น	

	 แทนที่เรื่องจะจบ	ปรากฎว่าเมื่อวันที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๖๑	ดาบตำารวจคนดังกล่าวได้

ฟ้องกลับนายฤทธิรงค์	ชื่นจิตร	ต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรี	ในข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ	

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

	 คดี	นายฤทธิรงค์	ชื่นจิตร	เป็นที่สนใจอย่างมากในหมู่นักสิทธิมนุษยชน	ทั้งในประเทศ

และองค์การระหว่างประเทศ		โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการแสวงหาความเป็นธรรมของ

เหยื่อที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจซ้อมทรมาน	ครอบครัวนายฤทธิรงค์	ได้ต่อสู้เรียกร้องสิทธิและ

แสวงหาความยุติธรรม	มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าสิบปี	ต้องสูญเสียชื่อเสียง	

เสียสุขภาพ	ทั้งกายและใจ	รวมทั้งเสียเวลาและเงินทองไปเป็นจำานวนมากโดยที่เจ้าหน้าที่

ตำารวจที่กระทำาความผิดร้ายแรง	ไม่ถูกจำาคุกและยังรับราชการอยู่	ยิ่งไปกว่านั้น	ผู้ที่แสวงหา

ความยุติธรรมอย่างยากลำาบากอย่างนายฤทธิรงค์	ชื่นจิตร	ที่พยายามฟ้องร้องดำาเนินคดีตาม

กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ตำารวจที่กระทำาการซ้อมทรมานตนเป็นจำาเลย	กลับถูกเจ้าหน้าที่

ตำารวจฟ้องกลับตกเป็นจำาเลยเสียเอง	

	 อีกกรณีหนึ่งเป็นการกระทำาของเจ้าหน้าที่ตำารวจกลุ่มหนึ่งจากศูนย์อำานวยการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	(จังหวัดกาญจนบุรี)		ได้ทำาร้ายร่างกาย	

นายสุรัช	เผือกพันธ์ด่อน	อายุ	๒๓	ปี	โดยรุมทำาร้ายนายสุรัชจนเกือบเสียชีวิต	จนต้องเข้ารักษา

ตัวในโรงพยาบาลหลายแห่ง	

	 กรณีนายสุรัช	เหตุเกิดเมื่อวันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๖๒	เวลาประมาณ	๐๓.๓๐	น.	ที่บ้าน

นายสุรัช	ต.ม่วงชุม	อ.ท่าม่วง	จ.กาญจนบุรี		เจ้าหน้าที่ตำารวจชุดดังกล่าวได้บุกเข้าไปในบ้านและ

รุมทำาร้ายนายสุรัชจนสลบต่อหน้าญาติของนายสุรัช	แล้วนำาตัวนายสุรัชขึ้นรถไปโดยไม่ให้ญาติ

ทราบว่าจะนำาตัวไปที่ใด	ญาติจึงรีบไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ตำารวจตามหาตัวนายสุรัช	จนถึง

วันที่	๒๕	ตุลาคม	๒๕๖๒	จึงได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวได้นำาตัวนายสุรัชมาโรงพยาบาล

ในสภาพบาดเจ็บสาหัสและยังไม่ได้สติ		ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหาและดำาเนินคดีอาญา	
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นายสุรัชในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่าย	ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลจังหวัดกาญจนบุรี		ขณะเดียวกันคดีที่นายสุรัชร้องทุกข์ให้ดำาเนินคดีอาญากับตำารวจ

กลุ่มที่ทำาร้ายร่างกายตนนั้น	คดียังอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน			

	 เมื่อวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ญาติของนายสุรัชได้ขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย	

จากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม	จึงได้มีทีมทนายความจากมูลนิธิฯไปให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

แก่นายสุรัช

	 กรณีการซ้อมทรมานมีอยู่มากมาย	เกิดในขณะที่จับกุม	คุมตัวผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย		

ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำานาจหน้าที่ของตำารวจหรือทหาร	ขณะการสอบสวนทั้งในและนอกโรงพัก	

ในห้องขัง	ในเรือนจำาโดยวิธีการทรมานก็จะทำาในรูปแบบต่าง	ๆ	กัน	มีร่องรอยและไม่มีร่องรอย	

แต่เจ้าหน้าที่รัฐหลายคนมองการซ้อมทรมานเป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติต่อ	ๆ	กันมา	ไม่คิดว่าเป็น

เรื่องไร้มนุษยธรรม	หรือยำ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	เพราะคนที่ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงเป็น

ผู้ที่ตนเชื่อว่าเป็นคนร้ายตัวจริงที่จะรอรับโทษอยู่แล้ว	จึงซ้อมให้รับสารภาพผิด	ปิดคดีให้ได้เร็ว	

ร่นเวลาให้เรื่องจบเร็วโดยได้รับคำาสารภาพ		การซ้อมทรมานถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

อย่างรุนแรงที่เกิดขึ้น	ภาคประชาสังคมของไทยมีความพยายามที่จะให้มีร่าง	พ.ร.บ.ป้องกันและ

ปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย	เพื่อยับยั้งการกระทำาอันป่าเถื่อนของ

เจ้าหน้าที่รัฐกับวิธีคิดผิดๆ	ที่ฝังลึกในหมู่ผู้มีอำานาจบางกลุ่มมายาวนาน	
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	 ๓.๓ ทุกคนมีคว�มเสมอภ�คกันต�มกฎหม�ยและมีสิทธิได้รับคว�มคุ้มครองของ

กฎหม�ยเท่�เทียมกันโดยไม่มีก�รเลือกปฏิบัติใดๆ	(All	are	equal	before	the	law	and	

are	entitled	without	any	discrimination	to	equal	protection	of	the	law.)	ตาม

มาตราที่	๗	ของ	UDHR	ไม่ว่าจะเป็นหญิง	ชาย	คนพิการ	เด็ก	คนหลากหลายทางเพศ	หรือจะ

เป็นชาวต่างชาติต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียม	แต่สำาหรับประเทศไทยที่

มักมีการพูดถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิงดังที่กล่าวมาแล้ว	ยังมีปัญหาที่เกิดกับชนกลุ่มน้อย	

และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ทำางานในที่ต่างๆ	ของประเทศไทย	ซึ่งมักถูกรีดไถเอารัด

เอาเปรียบและตกเป็นเหยื่อของความไม่เป็นธรรม	

	 ยังมีความคลางแคลงใจต่อคดีดังระดับนานาชาติที่ต่างชาติ	นักการทูตในไทย	สื่อมวลชน		

นักสิทธิมนุษยชน	หรือแม้กระทั่งญาติผู้เสียชีวิตชาวอังกฤษกรณีแรงงานพม่า	๒	คน	ที่ถูก	

ศาลฎีกาของไทยพิพากษาประหารชีวิต	

ฐานฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ	สองคน	

บนเกาะเต่า	จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	เป็น	

การฆาตกรรมนายเดวดิ	วลิเลียม	มลิเลอร์		

อาย	ุ๒๔	ปี	และ	น.ส.	ฮานนาห์	วคิตอเรยี	

วทิเธอรดิจ์	อาย	ุ๒๔	ปี5		นักท่องเที่ยว

สัญชาติอังกฤษ	 เหตุเกิดเมื่อวันที่	 ๑	

กันยายน		๒๕๕๗	ที่บริเวณโขดหินหาดทรายรี	ต.เกาะเต่า	อ.เกาะพะงัน	โดยพนักงานอัยการ

เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง	นายเวพิว	หรือวิน	และนายซอริน	หรือซอ	อายุ	๒๒	ปี	ชาวพม่า	เชื้อสายยะไข	่

โดยจำาเลยทั้ง	๒	คน	ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำาร้ายนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเสียชีวิต	ข้อหาร่วม

กันฆ่าผู้อื่นโดยปิดบังการกระทำาความผิดที่โหดร้าย	ร่วมกันกระทำาชำาเราผู้อื่น	ร่วมกันลักทรัพย	์

ในเวลากลางคืน	และเป็นบุคคลต่างด้าวโดยหลบหนีเข้าเมือง

	 ต่อมาวันที่	๒๔	ธันวาคม	๒๕๕๘	ศาลจังหวัดเกาะสมุย	อ่านคำาพิพากษาว่า	จำาเลยทั้ง	๒		

มีความผิดตามฟ้องให้ลงโทษประหารชีวิต	จำาเลยอุทธรณ์	และเมื่อวันที่	๑	มีนาคม	๒๕๖๐	ศาล

จังหวัดเกาะสมุย	อ่านคำาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค	๘	โดยคำาตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นให้

ประหารชีวิตจำาเลยทั้งสอง	ศาลฎีกาตรวจสำานวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่า	คดีนี้มีพยาน

หลักฐาน	รวมทั้งผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	การตรวจสารพันธุกรรม	(DNA)	ขณะที่คดีเกี่ยว
5	https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2844964	
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กับการกระทำาต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศ	จึงมีการตั้งคณะพนักงาน	
สอบสวนเฉพาะกิจขึ้นมาโดยมีนายตำารวจชั้นผู้ใหญ่ควบคุมใกล้ชิด	เพื่อตรวจเก็บสถานที่เกิดเหตุ	
และพยานหลักฐานเพื่อติดตามคนร้ายมาดำาเนินคดีให้ได้โดยเร็ว	เพื่อนำาความน่าเชื่อถือและ	
ภาพลักษณ์ของประเทศกลับคืนมา	
	 แต่ทนายความจำาเลยชาวพม่าทั้งสอง	ได้หยิบยกข้อโต้แย้งในการจับกุมดำาเนินคดีไป
ที่แรงงานข้ามชาติทั้งๆที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่ประชาชนในเกาะเต่า	เกาะสมุยว่า		
ผู้กระทำาผิดน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่	และปัญหาความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และการกลั่น
กรองพยานหลักฐานโดยเฉพาะการตรวจ	DNA	มาต่อสู้ในหลายประเด็น		ไม่ว่าจะเป็นการ
ชันสูตรพลิกศพ	หรือขั้นตอนอื่นๆ	ที่ยังไม่พิสูจน์ให้	“สิ้นสงสัย”	เสียก่อน		วิจารณ์กระบวนการ
ให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐไปดำาเนินการโดยไม่มีอัยการ	และผู้ชำานาญการ	
ตรวจสอบถ่วงดุลแต่เริ่มแรก	มีประเด็นที่น่าศึกษาทางวิชาการดังต่อไปนี้
	 ๑.	เหตุใดการจับกุมชาวต่างชาติที่เข้ามาทำางานในคดีอื่นมักจะเอาข้อหา	“เข้าเมืองผิด
กฎหมาย”	มาปะปนซึ่งเป็นความผิดอื่นที่มักจะนำามาสอดแทรกในคดีอาญาทำาให้ชาวต่างชาติ
ดูเป็นตัวร้ายไว้ก่อน	เรื่องนี้เป็นปัญหามากกับแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน
	 ๒.	การจับกุมได้เมื่อวันที่	๒	ตุลาคม	๒๕๖๐	แล้วรับสารภาพวันที่	๓	ตุลาคม	๒๕๖๐	ถือ
เป็นการควบคุมตัวก่อนแล้วขอหมายจับที่หลัง	ซึ่งผู้ถูกคุมตัวมักถูกทำาให้เข้าใจว่ากำาลังนำาตนมา
บันทึกคำาให้การในฐานะพยานหรือผู้ถูกเชิญตัวเท่านั้น	ในขั้นตอนนี้ไม่มีใครทราบได้ว่ามีการรีด
ข้อมูลหรือซ้อมทรมานให้สารภาพหรือกระทำาการใดๆ	ที่ไม่ตรงไปตรงมาของเจ้าหน้าที่หรือไม่	
ในสถานะที่เรียกว่า	"ถูกเชิญตัวมาให้ถ้อยคำา"	หรือมาในฐานะ	“พยาน”	ทำาให้ผู้ถูกจับไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธิของตัวเองในฐานะผู้ต้องหาได้	คนที่ถูกจับไม่รู้ว่าตนอยู่ในฐานะอะไรมีสิทธิอะไรบ้าง	
จึงทำาให้ยังไม่สามารถดำาเนินการไปตามขั้นตอน	ป.	วิอาญาได้	และชาวพม่าทั้งสองคนหารู้ไม่
ว่าคำาให้การดังกล่าวนี้สามารถทำาให้เจ้าหน้าที่เลือกสรรคำาพูดบางช่วงบางตอนมาใช้มัดตัวเขา
เองได้ในภายหลังซึ่งศาลมักจะเอาคำาให้การแต่แรกนี้มาพิจารณาด้วย
	 ๓.	การเก็บหลักฐาน	DNA	ที่เก็บตอนตีห้าของวันที่	๓	ตุลาคม	โดยไม่สมัครใจ	ทั้งสองคน
บอกว่ามีการปิดตา	ทำาการซ้อมทรมานให้รับสารภาพ	จำาเลยที่	๑	บอกว่าถูกซ้อมตั้งแต่กลางคืน
จนถึงตีห้าของวันที่	๓	แล้วเจ้าหน้าที่เอาสำาลีมาปั่นที่กระพุ้งแก้มเพื่อเก็บ	DNA	ซึ่งเป็นกระบวน
การที่ทำาให้ต้องถามว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหน
	 ๔.	กระบวนการตรวจ	DNA	ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าสอดคล้องกับผู้ตายทั้งสองคนนั้นนำา
มาใช้ได้หรือไม่เพราะไม่มีใครเห็นการรายงานผลของกราฟที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องอัตโนมัติ
เพื่อมายืนยันเปรียบเทียบกัน	กล่าวคือควรแปลค่าจากหลักฐานทุกอย่างให้ผู้เชี่ยวชาญ		
ซึ่งฝ่ายจำาเลยมีคุณหญิง	พญ.พรทิพย์	โรจนสุนันท์	และ	นพ.	วรวีร์		ไวยวุฒิ	จากสถาบัน	
นติิวทิยาศาสตร์		ทัง้สองท่านบอกว่าการตรวจยนืยนัไม่ได้เพราะไม่มีกราฟทีพิ่มพ์ออกมา	



22

ตำ�รวจไทยกับสิทธิมนุษยชน

จากเครือ่งอตัโนมตัมิาเปรยีบเทยีบได้		จึงพิสูจน์ไม่ได้	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์ว่าชาวพม่าสองคนนี้	
เป็นคนร้ายหรือไม่	เป็นที่น่าเสียดายว่าศาลไทยฟังแต่ผู้เชี่ยวชาญของตำารวจและกองพิสูจน	์
หลักฐานกลางซึ่งเป็นสำานักงานของตำารวจอยู่แล้ว		
	 ๕.	ปัญหาการใช้ล่าม	ซึง่ล่ามทกุคนยอมรบัว่าตนไม่สามารถเขียนและอ่านภาษาไทยได้		
ตนจงึแปลตามทีต่ำารวจอ่านให้ฟังทัง้หมด		กรณีลักษณะนีถ้้าได้พบตำารวจทีดี่ทำาหน้าท่ีอย่างตรงไป	
ตรงมา	คงไม่เป็นไร	แต่ตำารวจจะอ่านตามเอกสารหรือเปล่าไม่ทราบเพราะล่ามก็อ่านไม่ออก
	 เรื่อง	 DNA	 จะมีความน่าเชื่อถือเมื่อผู้ตรวจเป็นผู้เชี่ยวชาญและต้องตรวจสอบ
กระบวนการตรวจสอบได้ด้วยอีกชั้นหนึ่ง		อีกทั้งต้องยอมให้ผู้เชี่ยวชาญอื่นตรวจสอบหลักฐาน
ชุดเดียวกันได้ด้วย		จะน่าเชื่อถือได้ถ้าผลออกมาตรงกันทั้งสองฝ่าย	แต่กรณีนี้โจทย์ไม่ได้นำามา
แสดงและสิ่งที่สำาคัญคือการตรวจสอบ		DNA	ที่ด้ามจอบที่ใช้ตีผู้ตายไม่พบ	DNA	ของผู้ต้องหา	
ส่วนเสื้อของคนร้ายควรจะมีเลือดติดอยู่ด้วย	ถึงแม้จะซักแล้วก็ยังมีคราบเลือดติดอยู่	และที่
เกิดเหตุยังมีถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วไม่พบ	DNA	ของอสุจิของจำาเลยทั้งสอง		และทางประเทศ
อังกฤษตรวจซำ้าศพของผู้ตายผู้หญิง	มีหลายจุดที่ไม่ตรงกันกับของที่ไทยได้แจ้งไว้	สรุปว่ากรณี
ดังกล่าวทุกฝ่ายต้องเคารพการตัดสินของศาล	แต่ในมิติของสิทธิมนุษยชนยังมีคำาถามที่ยัง
ตอบไม่ได้	กรณีนี้จึงทำาให้ต่างชาติเห็นว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยยังต้องทำาให้งาน
นิติวิทยาศาสตร์เป็นอิสระจากผู้บังคับใช้กฎหมาย	และต้องตรวจสอบได้ด้วย	ดังนั้น	งานด้าน
พยานหลักฐานต้องปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย

	

	 ๓.๔ บุคคลใดจะถูกจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลก�รไม่ได้ (No	one	shall	

be	subjected	to	arbitrary	arrest,	detention	or	exile.)	ตามมาตรา	๙	ของ	UDHR	ใน

ประเทศไทยเจ้าหน้าที่ตำารวจจับกุมประชาชนโดยพลการในหลายรูปแบบ	เพื่อสนองนโยบาย

หรือคำาสั่งของผู้บังคับบัญชา	แรงกดดันของสังคมหรือกระทั่งสนองการเรียกร้องของประเทศ

มหาอำานาจ	และรัฐก็ขาดเครื่องมือ	วิทยาการหรือความรู้ความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนเพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	ทำาให้มีการจับกุมผู้บริสุทธิ์โดยพลการ

และดำาเนินการให้รับสารภาพเพื่อหวังปิดคดีตามแรงกดดันของผู้บังคับบัญชาหรือสังคม	ตั้ง

ด่านผิดกฎหมายจับเรียกรับเงิน		หรือจับเพื่อหวังผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกับการยัดข้อหาจาก

การตรวจฉี่หรือยัดยาเสพติด	เป็นเรื่องที่คนไทยทุกวันนี้เผชิญอยู่ทั่วไปดังกรณีที่เกิดเมื่อวันที่		

๕	ตุลาคม	๒๕๖๒	เมื่อนายสมชัย	หนูนวล6	อายุ	๓๘	ปี	ชาวพัทลุง	เป็นนักธุรกิจขายส่ง	

กล้วยหอมและเป็นอาจารย์สอนพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้ข่าวว่า	ขณะที่ตนเอง

ขับรถกระบะกลับจากส่งกล้วยหอมให้กับลูกค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กำาลังจะกลับพัทลุง		
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6	https://www.amarin-tv.com/news/detail/18851

เมือ่มาถงึจดุตรวจบรเิวณถนนเลีย่งเมือง	ต.เมืองสรุาษฏร์ธานี	มตีำารวจตัง้ด่านตรวจ	อ.มะขามเตีย้		

เจ้าหน้าที่ให้ตนเองลงไปตรวจปัสสาวะ	จนก็ให้ความร่วมมือขณะที่ตำารวจนำาปัสสาวะไปตรวจ	

ตนได้ไปนั่งรอโดยไม่เห็นกระบวนการตรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เดินถือแก้วปัสสาวะไปได้ตะโกน	

ให้ตนได้ยินว่า	“คืนนี้ไม่ได้กลับบ้านแน่ ต้องนอนโรงพัก”

	 จากน้ันเจ้าหน้าที่ได้มาควบคุมตัวไปแล้วได้นำาบันทึกการจับกุมมาให้ตนเองเซ็น	

รับสารภาพ	แต่ตนเองไม่ยอมเซ็น	ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้บอกว่า	“ให้เซ็นไปก่อน	เดี๋ยว	

เรื่องไม่จบ”	จึงได้จำาใจเซ็น	เพราะความกลัวและเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเอง	นายสมชัย	

พร้อมกับว่าที่ร้อยตรี	ชัชวาลย์	บำารุงวงศ์	ทนายความ	นำาหลักฐานผลตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร	์

การแพทย์ที่	๑๑	 	สุราษฎร์ธานี	 	ซึ่งผลออกมาไม่พบสารเสพติด	 เช่นเดียวกับผลจาก		

รพ.รามาธิบดี	ได้ให้ผู้สื่อข่าวติดตามดู	เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง	ผลระบุร่างกายไม่มี	

สารเสพติดใดๆ	นายสมชัยจึงวอนขอความเป็นธรรม	และตรวจสอบการทำางานของเจ้าหน้าที่	

ตำารวจชุดจับกุม	และเตรียมฟ้องกลับ	ซึ่งหากศาลตัดสินว่าเป็นการกระทำาผิดในที่สุด	ย่อมถือว่า	

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากตำารวจอีกกรณีหนึ่ง

	 อย่างไรก็ตาม	การกล่าวหาประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยข้อหาเสพหรือครอบครองยาเสพติด	

ดูจะเป็นข้อหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมาก	และทำาให้มีการใช้กฎหมาย	

ยาเสพติดในการกล่าวหา	กลั่นแกล้งประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพราะกฎหมาย	

ยาเสพติดให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำาผิด	การที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าตนไม่ได	้

กระทำาผิดจะค่อนข้างลำาบาก
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	 อีกกรณีหนึ่งที่น่าศึกษาอย่างยิ่งว่าจะมีผลการพิจารณาคดีออกมาอย่างไร	เป็นเรื่องที่

ลูกสาวนายโสภณ	วงศ์สวัสดิ์	อายุ	๔๗	ปี	โพสต์ข้อความขอความเป็นธรรมผ่านเฟซบุ๊ค	ชื่อว่า	

Nalinee	Vongsavas	แสดงคลิปวิดีโอที่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจ	สภ.สามร้อยยอด	ได้ขึ้นไปที่

รถบรรทุกของพ่อเมื่อวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	เวลา	๐๓.๐๐	น.	แล้วมีกล้องในรถแสดง

ให้เห็นว่าตำารวจที่ขึ้นไปในรถมีพฤติกรรมเหมือนวางยาเสพติดไว้ในรถ	แล้วตำารวจอีกคนหนึ่งก็

ขึ้นไปตรวจค้นในรถกระทั่งไปพบยาบ้า	๑	เม็ดตรงที่ตำารวจคนแรกขึ้นไปวางมือบริเวณเดียวกัน	

โดยนายโสภณยืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน

	 เมื่อมีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊คดังกล่าวในแง่ลบต่อตำารวจ

จำานวนมาก	ทาง	สภ.	สามร้อยยอดจึงออกมาชี้แจงว่าตำารวจสามร้อยยอดได้ปฏิบัติหน้าที่	

ตามกฎหมาย	มิได้กระทำาการการทุจริตตามที่กล่าวหาแต่อย่างใด	และได้แจ้งข้อหาให	้

นายโสภณทราบก่อนนำาตัวไปส่ง

พนักงานสอบสวนเพื่อดำาเนินคดีตาม

กฎหมายแล้ว	ส่วนกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ค	

ว่า	Nalinee	Vongsavas	ที่กล่าวหา	

เจ้าหน้าที่ตำารวจนั้นมีข้อความที่เป็น	

การหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ตำารวจ	

สภ.สามร้อยยอดนั้น	ได้ทำาการรวบรวม

พยานหลักฐานในการดำาเนินคดีใน	

ความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อไปแล้ว	

	 กรณีทั้งสองและกรณีต่างๆ	ที่เกิดขึ้นทุกวี่วันอาจชี้ให้เห็นว่า	การทุจริตประพฤติมิชอบใน

วงการตำารวจโดยการใช้อำานาจหน้าที่กลั่นแกล้งประชาชนนั้นทำากันอย่างเป็นระบบและกลาย

เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยากที่จะปรับปรุงแก้ไขจากภายในองค์กรเอง	และเมื่อมีการตรวจสอบ

จากภายนอก	เช่นประชาชนหรือกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม	มักจะถูกตอบโต้จากองค์กร
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ตำารวจที่เป็นสถาบันเสมอ

	 ๓.๕  ทุกคนที่ถูกกล่�วห�ว่�กระทำ�คว�มผิดอ�ญ�มีสิทธิจะได้รับก�รสันนิษฐ�น

ไว้ก่อนว่�เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่�จะพิสูจน์ได้ว่�มีคว�มผิดต�มกฎหม�ยในก�รพิจ�รณ�คดี

ที่เปิดเผย ซึ่งตนมีหลักประกันทั้งปวงที่จำ�เป็นในก�รต่อสู้คดีระบ	ุ(Everyone	charged	

with	a	penal	offence	has	the	rights	to	be	presumed	innocent	until	proved	

guilty	according	to	law	in	a	public	trial	at	which	he	has	had	all	the	guarantees	

necessary	for	the	defense.)	ตามมาตรา	๑๑	ของ	UDHR

	 ผู้เขียนขอหยิบยกกรณีที่เกิดกับนางสาวณิชา	เกียรติธนะไพบูลย์7		อายุ	๒๔	ปี	พนักงาน

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	ถูกล้วงกระเป๋าบนรถประจำาทางจนบัตรประชาชนหายเมื่อวันที่	๖	

ตุลาคม	๒๕๖๐	เข้าแจ้งความตำารวจไว้แล้ว	ต่อมาถูกเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์นำาบัตร

ประชาชนที่หายไปเป็นหลักฐาน	สำาคัญเปิดบัญชีกับธนาคาร	๗	แห่งรวม	๙	บัญชี	นำา	ไปรับโอน

เงินจากเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์	ยอดเงินหมุนเวียนรวม	๑๐	ล้านบาท	และยังนำาบัตรประชาชน

ไปเปิดเบอร์โทรศัพท์มือถืออีก	๔	หมายเลข	จนถูกศาลจังหวัดตากออกหมายจับข้อหาฉ้อโกง

	 เมื่อวันที่	๕	มกราคม	นางสาวณิชาเข้ามอบตัวพนักงานสอบสวน	กก.๕	บก.ป.	เพื่อแสดง	

ความบริสุทธิ์ใจ	แต่ถูกนำาตัวส่งพนักงานสอบสวน	สภ.บ้านตาก	จังหวัดตาก	คุมตัวฝากขังศาล

จังหวัดตากผลัดแรกแล้วไม่ให้ประกันตัว	ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำา	๒	วัน

	 ต่อมาญาติได้ขอประกันตัวในชั้นศาลวันที่	๘	มกราคม	๒๕๖๑	แต่ศาลจังหวัดตาก	

ไม่รับพิจารณาเพราะกลัวผู้ต้องหาหลบหนี	ทางทนายความจึงได้ยื่นอุทธรณ์ขอประกันตัว	

นางสาวณิชาที่ศาลอุทธรณ์ภาค	 ๖	 จังหวัดนครสวรรค์	 ศาลได้พิจารณาให้ประกันตัว	

ชั่วคราวเพื่อต่อสู้ในชั้นสอบสวน	เนื่องจาก	ผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง	และได้เข้ามอบตัว
7		https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/๑๑๗๔๘๒๗
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แสดงความบริสุทธิ์ใจที่สำานักงานตำารวจกองปราบปราม	เมื่อสื่อเสนอข่าวไปทั่วประเทศด้วย

ความเห็นใจนางสาวณิชาที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าวแต่ก็วิพากษ์วิจารณ์ตำารวจที่ไม่

สอบถามไปทางธนาคารเพื่อขอตรวจสอบลายเซ็นและดูกล้องวงจรปิดแต่แรก	ทำาให้ผู้บริสุทธิ์

ต้องสูญเสียอิสรภาพเสียชื่อเสียงและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

	 จึงทำาให้ต่อมาวันที่	๑๑	มกราคม	๒๕๖๑	ผบก.ภ.	จว.	ตาก	รีบส่งชุดสืบสวนของตำารวจ

จังหวัดตากลงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	แยกย้ายกันทำางาน	จำานวน	๓	ชุด		

เพื่อขอความร่วมมือกับทางธนาคารทั้ง	๗	แห่งที่มีชื่อของ	ณิชา	เกียรติธนะไพบูลย์	ไปเปิดบัญชี

รวม	๙	บัญชี	โดยตรวจสอบภาพถ่ายและคลิปจากกล้องวงจรปิดของธนาคาร	พร้อมตรวจสอบ

ลายเซ็นที่ใช้ในการเปิดบัญชีว่า	เป็นลายเซ็นเดียวกับของ	น.ส.	ณิชาหรือไม่	โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญ

ในการวิเคราะห์เอกลักษณ์บุคคล	ซึ่งในการรวบรวมหลักฐาน	หากพิสูจน์ได้ว่า	ไม่ใช่	น.ส.ณิชา	

ก็จะสั่งไม่ฟ้อง	ตำารวจเร่งการทำางาน	ซึ่งในส่วนของพื้นที่จังหวัดตาก	มีผู้เสียหายเพียงรายเดียว

ที่เข้าแจ้งความ	ไม่มีรายใหม่	

	 กรณีดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นวิธีคิด	วิธีการทำางานของตำารวจ	เมื่อไม่สันนิษฐานว่า	

น.ส.ณิชา	ผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์เสียก่อน	(Presumption	of	Innocence)	และหวังผลสำาเร็จ

รวดเร็วของคดี		โดยไม่คำานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน	กระบวนการทำางานจึงไม่คิดจะตรวจ

สอบพิสูจน์หลักฐานหรือขอความร่วมมือจากธนาคารทั้ง	๗	แห่ง	เป็นการทำางานแบบลวกๆ	เพื่อ

รวบรัดให้เกิดการจับกุมคุมขัง	โยนภาระการหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ไปตกเป็น

ภาระอยู่ที่ผู้ถูกกล่าวหา

	

	 ๓.๖   ทุกคนมีสิทธิในอิสรภ�พแห่งคว�มเห็นและก�รแสดงออกรวมทั้งอิสรภ�พที่จะ

ถือเอ�คว�มเห็นโดยปร�ศจ�กก�รแทรกแซง และที่จะแสวงห� รับ และส่งข้อมูลข่�วส�ร

ตลอดจนข้อคิดผ่�นสื่อใด โดยไม่มีพรมแดน	(Everyone	has	the	right	to	freedom	of	

opinion	and	expression;	this	right	includes	freedom	to	hold	opinions	without	

interference	and	to	seek,	receive	and	impart	information	and	ideas	throught	

any	media	and	regardless	of	frontiers)	ตาม	UDHR	มาตรา	๑๙		และในมาตรา	๒๐	ที่

กล่าวถึงสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ	ไม่ถูก

บังคับให้สังกัดสมาคมหนึ่งใด	(	(1)	Everyone	has	the	right	to	freedom	of	peaceful	

assembly	and	association	and		(2)	No	one	may	be	compelled	to	belong	to	an	
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8	https://www.bbc.com/thai/thailand-48798241

association.)

	 กรณีการทำาร้าย	สิรวิชญ์	เสรีธิวัฒน์8		หรือ	“จ่านิว”	ผู้เรียกร้องประชาธิปไตย	อายุ	

๒๗	ปี		โดยกลุ่มชายฉกรรจ์จำานวน	๔	คน	เป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนอีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์การ

ทำางานของตำารวจ

			 เมื่อวันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๖๒	มารดานายสิรวิชญ์	เสรีธิวัฒน์	ได้เปิดเผยว่า	ลูกชาย

ถูกทำาร้ายเมื่อเวลา	๑๑.๐๐	น.	ที่หน้าปากซอยพระยาสุเรนทร์	ซอย	๒	ถนนรามอินทรา	

กรุงเทพมหานคร	โดยผู้ขับจักรยานยนต์รับจ้าง	เป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์	และได้แจ้งกู้ภัยร่วม

ไทร	ก่อนจะนำาตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นตำารวจ	สน.	มีนบุรีก็เข้าไปตรวจสอบ	ในขณะเกิด

เหตุมีผู้เห็นเหตุการณ์เป็นจำานวนมาก	โดยผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชาย	๔	คน	มาด้วยรถจักรยานยนต์		

๒	คัน	และเข้าทำาร้ายจ่านิวด้วยไม้เบสบอล	ผลการตรวจร่างกายในเวลาต่อมาโดยทีมแพทย์		

โรงพยาบาลนวมินทร์	คือแผลฉีกขาด	๒	แห่ง	ที่คิ้วขวาและหนังศีรษะ	จมูกบวม	เลือดคั่งใน

เบ้าตาขวา	รูม่านตาข้างขวาขยายโต	ตาขวามองไม่เห็นภาพ	ยังไม่ได้	ผลของการเอ็กซ์เรย์

คอมพิวเตอร์สมองและกระดูกเบ้าตา	พบว่า	จมูกหัก	กระดูกใบหน้าหัก	กระดูกเบ้าตาข้างขวา

แตก	มีก้อนเลือดคั่งกดเส้นประสาทข้างขวา

								 สมาชิกในกลุ่มคนอยากเลือกตั้งกล่าวว่า	จ่านิวเป็นหนึ่งในนักกิจกรรมกลุ่มคนอยาก	

เลือกตั้ง	ถูกทำาร้ายครั้งที่สองหลังจากคดีที่แล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า	เชื่อกันว่าเป็นเพราะจ่านิว	

ออกมาต่อต้านอำานาจของ	คสช.	และมักจะเกิดในช่วงเวลาที่ออกมาเรียกร้องต่อประเด็น	

ดังกล่าว	เช่นเดียวกับกรณีของเอกชัย	หงส์กังวาน	และนายอนุรักษ์	เจนตวนิชย์	หรือ	ฟอร์ด	

ก็เช่นกัน	คดีลักษณะนี้หากตำารวจตั้งทีมสืบสวนขึ้นมา	เชื่อว่าไม่เกินความสามารถแน่นอน	
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แต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไร		ขณะที่เฟซบุ๊คของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยระบุว่า		

นับเป็นครั้งที่	๒	แล้วที่	จ่านิว	โดนดักทำาร้าย	หลังจากที่เมื่อวันที่	๒	มิถุนายน	๒๕๖๓	จ่านิว	

ถูกคนร้ายไม่ตำ่ากว่า	๕	คน	สวมหมวกกันน็อคปิดบังใบหน้า	ใช้ไม้เป็นอาวุธเข้าทำาร้ายร่างกาย

จนมีบาดแผลบริเวณศีรษะและบริเวณริมฝีปาก	หลังจัดกิจกรรมเรียกร้องให้	สว.งดออกเสียง

เลือกนายกรัฐมนตรี

	 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ด้อยพัฒนา		

โดยเฉพาะหากตำารวจและฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถนำาตัวคนผิดเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมได้	การละเมิดสิทธิฯในสังคมที่แตกแยกอยู่แล้วและถูกจำากัดสิทธิในการแสดงออก		

ความรุนแรงจะยิ่งเกิดขึ้นได้ง่าย	เพราะทำาผิดแล้วแต่ไม่มีการจับกุม	บ่อยครั้งจะเกิดขึ้นกับ	

ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล		มีการวิจารณ์ว่าตำารวจไทยยังไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้ว	ตำารวจต้อง

คุ้มครองประชาธิปไตย	ไม่ใช่เป็นปรปักษ์ต่อประชาธิปไตย
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	 พฤติกรรมของตำารวจที่เห็นได้บ่อยจนน่าเอือมระอาดังต่อไปนี้		ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ทั้งสิ้น			

	 ๑. พฤติกรรมละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่

	 การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจมีหลายรูปแบบทั้งการกระทำาที่เป็นความผิดตาม

กฎหมายอาญาซึ่งประชาชนเป็นผู้เสียหาย	รวมทั้งความผิดอาญาแผ่นดินที่รัฐเป็นผู้เสียหาย		

มีรายละเอียดดังนี้

	 ๑.๑ กำรไม่รับค�ำร้องทุกข์จำกประชำชน

						 เมื่อมีผู้ไปแจ้งความที่สถานีตำารวจไม่ว่าจะในฐานะผู้เสียหายไปร้องทุกข์	หรือพลเมืองดี

ไปกล่าวโทษ	ปัจจุบันพนักงานสอบสวนส่วนใหญ่มักจะทำาเพียงลงบันทึกประจำาวันเป็นหลักฐาน

ไว้เท่านั้นไม่ได้มีการ	“ออกเลขคดีอ�ญ�”	เข้าสารบบราชการที่สามารถตรวจสอบได้แต่อย่างใด	

ทำาให้ไม่ต้องมีการสอบสวนรวบรวบพยานหลักฐาน	การกระทำาผิดในเรื่องนั้นส่งให้พนักงาน

อัยการสั่งคดี		ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ให้งดสอบสวนเนื่องจากไม่รู้ตัวผู้กระทำาผิดหรือสั่งฟ้อง	

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยตำารวจลดสถิติคดีอาญา	สร้างข้อมูลเท็จว่า

ในพื้นที่มีปัญหาอาชญากรรมตำ่า	การทำางานป้องกันการกระทำาผิดกฎหมายได้ดี	ทั้งที่ในความ

เป็นจริงมีการกระทำาผิดเกิดขึ้นมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่ไม่รู้ตัวผู้กระทำาผิด	เช่น	ลักทรัพย์

ในเคหสถานยามวิกาล	การล้วงกระเป๋า	ซึ่งในแต่ละวันมีเกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก	แต่ถ้าไม่รู้ตัวผู้

กระทำาผิด	ปัจจุบันพนักงานสอบสวนแทบจะไม่รับคำาร้องทุกข์ออกเลขคดีเพื่อให้มีการสอบสวน

ตามกฎหมายเลย	เป็นเหตุให้มีอาชญากรรมร้ายแรงเกิดเพิ่มมากขึ้น	เนื่องจากผู้กระทำาผิดไม่ถูก

จับกุมดำาเนินคดี	จึงก่อคดีเรื่อยไป

(คำาอธิบายภาพ: กรณีไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 
และปฏิเสธคำาร้องทุกข์ ปัจจุบันมีคำาพิพากษาของศาล
ฎีกาวางบรรทัดฐานว่า มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา (ป.อ.) มาตรา ๑๕๗ คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 
๔๔๓๖/๒๕๓๑, ๗๖๓๐/๒๕๔๙  นอกจากนี้ตำารวจไม่
ยอมจับคนร้าย ทั้งที่ชี้ให้จับแล้ว มีความผิดตามมาตรา 
๑๕๗ เช่นกัน คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๙/๒๕๒๗  
สายสืบของตำารวจขอเงินค่าสืบจับจากผู้เสียหาย ในขณะที ่
ยังไม่แจ้งความ ไม่ผิดมาตรา๑๕๗)

บทที่ ๔ พฤติกรรมตำ รวจในการปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขต 
และตัวบทกฎหมาย
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 ๑.๒ กำรไม่จับกุมบ่อนกำรพนันที่เป็นสำเหตุส�ำคัญของปัญหำอำชญำกรรม

	 ทั้งนี้เนื่องจากถูกตำารวจชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาสั่งห้ามไว้ในทางพฤตินัยไม่ให้

จับกุม		เนื่องจากต่างรับส่วยสินบนจากผู้กระทำาผิดกฎหมายเหล่านี้อยู่		หากตำารวจผู้น้อยหรือ

หัวหน้าสถานีคนใดไม่เชื่อฟัง		ผลสุดท้ายก็จะถูกแต่งตั้งโยกย้ายให้พ้นจากพื้นที่นั้นไป		ทำาให้ทุก

คนต้องยอมหลับตาทำาเป็นไม่รู้ไม่เห็น		รวมทั้งหัวหน้าสถานีส่วนใหญ่ก็ได้รับ	“ส่วย”	แบบตาม

นำ้า	จากแหล่งอบายมุขผิดกฎหมายเหล่านี้ด้วย	ส่งผลให้สังคมไทยมีปัญหาอาชญากรรมและยา

เสพติดเกิดขึ้นมากมาย		ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมอย่างร้ายแรง	

		 ๑.๓ กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจับกุมสถำนบันเทิงเถื่อนหรือเปิดเกินเวลำ

 สถานบันเทิงผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตจากราชการ	เปิดเกินเวลา	หรือปล่อยปละ

ละเลยให้เด็กและเยาวชนอายุตำ่ากว่าเกณฑ์เข้าไปใช้บริการ		มีการจำาหน่ายสุราให้เด็กทุกแห่ง		

ล้วนเป็นสาเหตุสำาคัญของปัญหาอาชญากรรม	ยาเสพติด	การค้าประเวณีและการล่วงละเมิด

ทางเพศ	และอุบัติเหตุจราจรทั้งสิ้น
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							 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า		สถานบันเทิงผิดกฎหมายหรือเปิดเกินเวลาเหล่านี้ดำารงอยู่ได	้
ล้วนต้องจ่าย	"ส่วย"	ให้หัวหน้าหน่วยตำารวจพื้นที่ผู้รับผิดชอบ		และแปรรูปส่งกันไปเป็น
ทอดๆ	ให้ตำารวจผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบ	ส่งผลให้ตำารวจผู้น้อยที่ทำาหน้าที่	ตรวจตรารักษากฎหมาย
ไม่สามารถดำาเนินการจับกุมตามอำานาจหน้าที่ของตนได้		ไม่ต่างจากปัญหาบ่อนการพนัน	
หากผู้ใดฝ่าฝืน	ก็จะถูกสั่งเปลี่ยนหน้าที่	หรือแม้กระทั่งมีคำาสั่งให้ย้ายข้ามจังหวัดหรือภูมิภาค
ทำาให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน		ตำารวจทุกคนจึงต้องยอมจำานน	ทำาเป็นไม่รู้ไม่เห็น			
และบางคนก็ไม่กล้าแม้แต่จะขับขี่ยานพาหนะไปตรวจตรา
	 ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่อาศัยในละแวกใกล้เคียง
ที่สถานบันเทิงส่งเสียงดัง		หรือมีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นหลังเลิกสถานบันเทิงในช่วงเวลาตีสาม
ตีสี่	เลยกำาหนดเวลาปิดสถานบริการทุกแห่งตามกฎหมายคือ		๐๑.๐๐	น.	
	
 ๒. พฤติกรรมก�รใช้อำ�น�จเกินขอบเขต 
 ๒.๑ กำรขอตรวจค้นประชำชนโดยไม่มีเหตุอันควรสงสัยตำมกฎหมำย
	 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	๙๓	บัญญัติให้เจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองและตำารวจมีอำานาจตรวจค้นตัวบุคคลในทางสาธารณะและสาธารณะสถานได้	ต่อเมื่อ	
“มีเหตุอันควรสงสัยว่�บุคคลนั้นมีสิ่งผิดกฎหม�ยไว้ในครอบครอง หรือได้ม�โดยกระทำ�ผิด 
หรือเพื่อใช้ในก�รกระทำ�ผิด”	เท่านั้น		
	 สิ่งผิดกฎหมายก็เช่น	ยาเสพติด	อาวุธปืนผิดกฎหมาย	สิ่งที่ได้มาโดยการกระทำาผิด	เช่น	
ทรัพย์สินที่ลักขโมยหรือฉกชิงวิ่งราวมา		สิ่งของที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำาผิด	เช่น	เครื่องมืองัด
แงะ		หรืออาวุธเพื่อจะไปใช้ทำาร้ายผู้อื่น		
	 ซึ่งหมายถึงว่า	บุคคลดังกล่าวต้องมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นเหตุให้ตำารวจ	
เชื่อเช่นนั้น	จึงจะทำาให้มีอำานาจในการขอตรวจค้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าร่างกาย	หรือยานพาหนะ
ไม่ได้มีความหมายว่า		ตำารวจคิดเอาเองว่าคนนั้นคนนี้น่าจะมีพฤติการณ์ดังกล่าว	เช่น	บุคคล	
ที่เป็นคนยากจน	มีลายสักตามร่างกาย	หรือซูบผอม		แล้วจะถือว่าเป็นเหตุอันควรสงสัยในการ
ขอตรวจค้น
	 แต่ในความเป็นจริง		ตำารวจไทยส่วนใหญ่มักใช้อำานาจในการขอตรวจค้นโดยไม่ได้ยึดข้อ
กฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด	โดยใช้ความคิด	และความรู้สึกของตัวเองเป็นสำาคัญว่าคนนั้นคนนี	้
น่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในความครอบครอง		แล้วขอตรวจค้นในลักษณะของการสุ่มตรวจ	
ถือเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรมซึ่งไม่ได้มีกฎหมายให้อำานาจกระทำาได้แต่อย่างใด
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	 					การปฏิบัติดังกล่าว		ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนโดยเฉพาะคนยากจน

ทั้งในเขตเมืองและชนบทอย่างมาก		ที่ต้องถูกตำารวจละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญ		แต่ส่วนใหญ่ก็	“จำ�ยอม” ให้ตำารวจตรวจค้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าร่างกาย	หรือ

ยานพาหนะ		ทั้งนี้เพื่อมิให้เสียเวลาและอาจก่อให้เกิดปัญหาตำารวจกลั่นแกล้งยัดข้อหาในเรื่อง	

อื่นๆ	โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับรถยนต์	ขนส่ง	และ	พ.ร.บ.	จราจร	ซึ่งประชาชนส่วนใหญ	่

อยู่ในสภาพที่กระทำาผิด	หรือปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ครบถ้วนด้วยกันทั้งสิ้น

	

	 ๒.๒  กำรละเมิดในกำรตรวจปัสสำวะหำสำรเสพติด

	 นอกจากการตรวจหายาเสพติดไม่ว่าประเภทใด	ซึ่งถือว่าการครอบครองโดยไม่ได้รับ

อนุญาต	เป็นความผิดตามกฎหมาย	พรบ.	ยาเสพติดแล้ว	รัฐยังกำาหนดให้เจ้าพนักงานป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดมีอำานาจตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของประชาชนผู้	“มีเหตุอัน

ควรเชื่อ”	ว่าเสพสารเสพติดด้วย		และกำาหนดโทษสำาหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ยินยอมให้ทดสอบจำาคุก

ถึงสามเดือน

	 ตำารวจก็เป็นเจ้าพนักงานหน่วยหนึ่งที่หลายคนได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ	ปปส.	ให้

เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วย	เช่น	ตำารวจระดับผู้กำากับ	รองผู้กำากับ	

และสารวัตรสืบสวน		ทำาให้ตำารวจเหล่านี้มีอำานาจบังคับให้ประชาชนผู้มีเหตุอันควรเชื่อว่าเสพ

สารเสพติดปัสสาวะให้ทดสอบด้วย		

	 แต่ตามข้อเท็จจริง		ตำารวจที่ขอตรวจส่วนใหญ่ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน	ปปส.	
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หรือ	อาจเคยได้รับแต่งตั้ง		แต่การอนุญาตเป็นรายปีได้หมดอายุลง		แต่ก็ยังคงใช้อำานาจโดยมิ

ชอบในการขอตรวจปัสสาวะประชาชน		ทั้งที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีเหตุอันควรเชื่อว่าเสพสารเสพติด

แต่อย่างใด	เช่น	การก่ออาชญากรรมหรือกระทำาผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง		หรือมีข้อมูล

ข่าวสารที่มีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดเสพสารเสพติด	ฯลฯ		

	 อย่างไรก็ตาม		ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนยากจน	ก็มักจะยินยอมปัสสาวะให้

ตำารวจนำาไปทดสอบหรือที่เรียกว่า	“ฉี่ม่วง”	หากพบเช่นนั้น		ก็จะถูกจับกุมดำาเนินคดีทันที		ทั้งๆ	

ที่บางกรณีผลการทดสอบที่ปัสสาวะเป็นสีม่วงดังกล่าว		อาจเป็นเพราะกินยาบางชนิดเข้าไปก็ได้		

ซึ่งตามกฎหมายการจะแจ้งข้อหาได้	จะต้องได้รับการตรวจผลยืนยันจากหน่วยงานที่มีหน้าที่

ตรวจพิสูจน์ก่อน	แล้วจึงออกหมายเรียกมาแจ้งข้อหาดำาเนินคดี		แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รอถึงขั้นตอน

นั้น		ได้มีการแจ้งข้อหากันทันที		ทำาให้ประชาชนที่มีปัสสาวะสีม่วงถูกดำาเนินคดีไปก่อน	และเมื่อ

ผลตรวจยืนยันว่าไม่พบสารเสพติด		ก็สรุปการสอบสวนเสนอให้อัยการสั่งไม่ฟ้อง		แต่ก็ทำาให้

ประชาชนคนนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบแต่อย่างใด

	 ๒.๓ กำรละเมิดในกำรตรวจปริมำณแอลกอฮอล์เกินก�ำหนดขณะขับรถ

	 ตามกฎหมาย	พรบ.	จราจรทางบก	ได้กำาหนดห้ามมิให้ผู้มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า	

๕๐	มิลลิกรัม	เปอร์เซ็นต์	ขับรถยนต์	หรือรถจักรยานยนต์	ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายใหม	่

จำาคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบาท		โดยตำารวจผู้จับจะได้รับส่วนแบ่งรางวัลจาก

ค่าปรับนั้นด้วย	ทำาให้ตำารวจหลายคน	เน้นจับกุมผู้ขับรถที่ดื่มสุรา	โดยให้เป่าเครื่องวัดทดสอบ		

ซึ่งตามกฎหมายตำารวจจะมีอำานาจทำาได้ก็ต่อเมื่อบุคคลผู้ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้น			

มีพฤติการณ์	"อันควรเชื่อว่าเมา"	เท่านั้น	เช่นเมื่อขับรถเกิดอุบัติเหตุ	หรือมีพฤติกรรมขับรถ

ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างหนึ่งอย่างใด

	 แต่ตามข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่	ตำารวจมักจะขอให้ประชาชนผู้ขับรถเป่า

เครื่องวัดเพื่อทดสอบโดยไม่ปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่าเมาแต่อย่างใด	แต่จะใช้ช่วงเวลาเป็น

หลักในการตรวจ	เช่น	ผู้ขับรถกลางคืน	โดยเฉพาะหลังเที่ยงคืน	หรือเมื่อสถานบันเทิงต่าง	ๆ		

ปิดบริการ			ซึ่งหากได้กลิ่นเหล้าหรือบุคคลนั้นออกจากสถานบริการ		ก็จะขอตรวจวัดทั้งที่ไม่มี

พฤติการณ์อันควรเชื่อว่าเมาแต่อย่างใด	ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนอย่างผิดกฎหมายเช่นกัน
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	 อย่างไรก็ตาม	ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ก็

มักจะยินยอมเป่าเครื่องวัดเพื่อทดสอบ	เนื่องจาก

ไม่ทราบว่า	ตำารวจไม่มีอำานาจที่จะกระทำาได้ตาม

กฎหมายแต่อย่างใด		แต่เพื่อไม่ให้มีปัญหาถูกตำารวจ

กลั่นแกล้ง		ก็มักจะยินยอมเป่าไป		เพื่อมิให้เสีย	

เวลาในการเดินทางเนื่องจากต้องโต้แย้งกับตำารวจ		

และอาจถูกกลั่นแกล้งในเรื่องอื่นๆ	ได้ภายหลัง		

	 ๒.๔ ก�รตั้งด่�นตรวจค้นย�นพ�หนะและประช�ชน

	 ในช่วงระยะประมาณสิบปีที่ผ่าน		ตำารวจไทยได้มีการตั้งด่านด้วยการนำาสิ่งกีดขวาง

ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นแผงเหล็ก	ป้ายไฟ	หรือกรวยยาง	มาวางบนทางหลวงสายต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น

ทางหลวงแผ่นดินสายหลักระหว่างจังหวัด	และทางชนบทเชื่อมต่อระหว่างอำาเภอและตำาบล

หมู่บ้านมากมาย	ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระทำาผิดกฎหมายคือ	พรบ.	ทางหลวง	มาตราที่	๓๙	

ที่ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสิ่งกีดขวาง	หรือกระทำาด้วยประการใดๆ	ที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อการใช้

ทางของประชาชน	ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำาคุกถึงสองปี

	 แต่ในข้อเท็จจริง	ประชาชนก็ยังพบเห็นตำารวจนำาสิ่งกีดขวางต่างๆ	มาขวางถนนใน

ลักษณะของการตั้งด่านตรวจค้นกันอยู่มากมาย		เรียกว่า	มีในทุกอำาเภอและสถานีก็ว่าได้		ซึ่ง

นอกจากจะเป็นการกระทำาผิดกฎหมายทางหลวงก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรของ

ประชาชนที่ต้องถูกเรียกให้หยุดรถเพื่อขอตรวจสภาพรถ		ตรวจค้นหาอาวุธ	ยาเสพติด	รวมทั้ง

การตรวจปัสสาวะ	การตรวจความเมา	โดยส่วนใหญ่ปราศจากเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำาผิด

กฎหมายเหล่านี้		ซึ่งถือเป็นการละเมิดเสรีภาพของประชาชนแล้ว		ยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุจำานวน

ไม่น้อยอีกด้วย		ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น

แล้ว		ก็จะมีปัญหาตามมาว่า	ใคร

เป็นฝ่ายประมาทกันแน่ระหว่างผู้

ขับรถ	กับตำารวจผู้นำาสิ่งกีดขวาง

มาวางบนถนนดังกล่าว	
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	 ๒.๕ กำรแจ้งข้อหำประชำชนโดยมิชอบ

	 ตำารวจไทยมักจะอ้างกันเสมอเมื่อยามต้องการใช้อำานาจดำาเนินคดีต่อประชาชนว่า	

ประเทศไทยใช้ระบบกล่าวหา	เมื่อมีผู้กล่าวหาไม่ว่าจะเป็นผู้ใด	ก็จำาเป็นต้องออกหมายเรียก

บุคคลนั้นในฐานะผู้ต้องหาเพื่อมาแจ้งข้อหา	หรือเสนอศาลออกหมายจับกรณีที่ความนั้นมีอัตรา

โทษจำาคุกเกินสามปี		โดยอ้างอย่างเลื่อนลอยต่อศาลว่า	บุคคลนั้นอาจหลบหนีหรือไม่มีที่อยู่เป็น

หลักแหล่ง	ซึ่งหลายกรณีเป็นความเท็จ	เข้าข่ายละเมิดอำานาจศาล

	 	แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา		

จะบัญญัติเป็นหลักไว้ว่า	พนักงานสอบสวนจะ	

แจ้งข้อหาต่อเมื่อ	"มีพย�นหลักฐ�นต�มสมควร

น่�เชื่อ"		ซึ่ง	"พย�นหลักฐ�นต�มสมควรน่�เชื่อ 

ว่�บุคคลนั้นกระทำ�คว�มผิด"	เป็นถ้อยคำาที	่

เลื่อนลอย	 เปิดช่องให้ตำารวจผู้เป็นพนักงาน	

สอบสวนอ้างในการออกหมายเรียกบุคคล	เป็น	

ผู้ต้องหา	หรือเสนอศาลออกหมายจับ	ทำาให้

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างไม่เป็นธรรมมากมาย

	 หลายคดีที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง	หรือศาลยกฟ้องคดีถึงที่สุด	ทั้งพนักงานสอบสวน

และพนักงานอัยการก็ไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับบุคคลผู้ถูกกล่าวหา

นั้นแต่อย่างใด	อ้างกันแต่ว่าเป็นดุลยพินิจ	ซึ่งถ้าผู้ได้รับความเสียหายไม่มีพยานหลักฐานว่า		

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้กระทำาการโดยทุจริตหรือมีเจตนากลั่นแกล้งให้ได้รับความ	

เดือดร้อนเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่มิชอบ		ก็ยากที่จะแจ้งความให้ดำาเนินคดีหรือฟ้องคดีต่อศาลให้

ลงโทษและชดใช้ในทางแพ่งได้

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	คดีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องด้วยเหตุผลว่า	คดีมีพยานหลักฐานพอ

ฟ้องตามที่ตำารวจสรุปสำานวนเสนอ	แต่ศาลยกฟ้อง	ตำารวจก็จะอ้างว่า	ถ้าเป็นการแจ้งข้อหา

โดยมิชอบปราศจากพยานหลักฐาน	เหตุใดพนักงานอัยการจึงสั่งฟ้อง	และเมื่ออัยการได้รับการ

คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในเรื่องความมีอิสระในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการใช้ดุลยพินิจในการ

สั่งคดีในลักษณะเดียวกับศาล	การสั่งฟ้องคดีที่ตำารวจเสนอโดยปราศจากพยานหลักฐานเพียง

พอที่พิสูจน์ให้ศาลพิพากษาลงโทษ		จนทำาให้ศาลยกฟ้อง		ก็ส่งผลให้ตำารวจไม่ต้องรับผิดชอบ

ทั้งทางอาญาและแพ่งไปด้วย
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	 ๒.๖ กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือบันทึกประวัติอำชญำกรรม

	 ทุกกรณีที่มีการกล่าวหาคดีอาญา	ไม่ว่าจะเป็นกรณีบุคคลนั้นถูกจับด้วยเหตุกระทำาผิด

ซึ่งหน้า	ถูกออกหมายเรียกเป็นผู้ต้องหา	หรือเสนอศาลออกหมายจับจับตัวมาได้แล้ว	บุคคลนั้น

จะถูกบังคับด้วยอำานาจตามกฎหมายให้พิมพ์ลายนิ้วมือเป็นหลักฐานและส่งไปตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรม		ทั้งเพื่อเป็นข้อมูลการกระทำาผิดใช้ประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมและเพิ่ม

โทษในกรณีที่ถือเป็นการกระทำาผิดซำ้าในระยะเวลาที่กำาหนด		

	 	 	แต่ปัญหาคือ	การบันทึกประวัติอาชญากรรมดังกล่าวได้กระทำาไว้อย่างนิรันดร์	แม้

กระทั่งคดีนั้นอัยการได้สั่งไม่ฟ้องหรือศาลพิพากษายกฟ้อง	บุคคลผู้เคยถูกแจ้งข้อหาพิมพ์ลาย

นิ้วมือนั้น	ก็จะมีประวัติอาชญากรรมติดตัวไปจนตาย	แม้บางกรณีจะมีการบันทึกเป็นหลักฐาน	

ไว้ว่า	อัยการสั่งไม่ฟ้อง	หรือศาลพิพากษายกฟ้อง	แต่ก็ไม่เป็นธรรมสำาหรับบุคคลผู้บริสุทธิ์

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทำาผิดใดๆ		รวมทั้งสังคมส่วนใหญ่ก็ตั้งคำาถามสำาหรับผู้เคยมีประวัติ

อาชญากรรมหรือแม้กระทั่งตั้งข้อรังเกียจในการรับเข้าทำางาน		โดยเฉพาะบริษัทเอกชนหรือ

ชาวต่างชาติ

	 		 เนื่องจากในประเทศที่เจริญ		การที่บุคคลถูกแจ้งข้อหาคดีอาญาไม่ว่าความผิดฐานใด			

ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะไม่แจ้งกันง่ายๆ	เหมือนประเทศไทย		โดยให้พนักงานอัยการเป็นผู้มีอำานาจ	

ในการตรวจสอบพยานหลักฐานให้ความเห็นชอบในการแจ้งข้อหา		หรือเสนอศาลออกหมายจับ			

โดยอัยการต้องมั่นใจว่า	เมื่อแจ้งข้อหาบุคคลแล้ว		จะสามารถแสดงพยานหลักฐานพิสูจน์	

การกระทำาผิดให้ศาลลงโทษได้อย่างแน่นอน	ต่างไปจากประเทศไทยที่อัยการไม่ได้เป็นผู	้

ตรวจสอบให้ความเห็นชอบทั้งการแจ้งข้อหาและการเสนอศาลออกหมายจับ		ทำาให้สถิติคด	ี

ที่แจ้งข้อหาหรือจับตัวผู้ต้องหามาแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องและศาลพิพากษายกฟ้อง	มีอัตราส่วนที่	

สูงกว่าประเทศที่เจริญทั่วโลกมาก		
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	 ประมาณกันว่าคดีที่อัยการสั่งฟ้องแล้วจำาเลยปฏิเสธต่อสู้คดี		มีอัตราส่วนที่ศาลยกฟ้อง

ถึงร้อยละ	๔๐		ในขณะที่ประเทศที่เจริญแล้ว	เช่น	ญี่ปุ่นมีอัตราส่วนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์		

 ๒.๗ กำรน�ำตัวผู้ต้องหำออกแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน
	 ในการดำาเนินการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำาผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีสะเทือนขวัญที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจ	เมื่อจับตัวผู้ต้องหา
มาได้	ตำารวจไทยมักจะนำาตัวมานั่งแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน	
การปฏิบัติของตำารวจนักสืบหรือมือสอบสวนคนนั้นคนนี้	ปฏิบัติกันจนชิน	ซึ่งอันที่จริง	ถือ
เป็นการกระทำาผิดกฎหมายทั้งสิ้น

	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับนับแต่ปี	๒๔๗๕		เป็นต้นมากระทั่งปัจจุบันฉบับปี	๒๕๖๐		
ได้บัญญัติหลักประกันของประชาชนผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาคดีอาญาทุกคนไว้ในมาตรา	๒๙	
วรรคสอง		เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกระบวนการยุติธรรมสากลว่า
	 “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำา
พิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำาความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็น 
ผู้กระทำาความผิดมิได้”
	 	 ซึ่งแม้จะมีกฎหมายสูงสุดของประเทศบัญญัติไว้เช่นนั้น		แต่ในความเป็นจริง		ตำารวจ
ผู้ใหญ่ประเทศไทยก็ยังคงฝ่าฝืนด้วยการนำาตัวผู้ต้องหาที่จับกุมตัวได้ออกแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
อยู่เสมอๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่ประชาชนสนใจ
	 แม้ในระยะหลัง		พฤติกรรมการละเมิดสิทธิผู้ต้องหาขัดต่อหลักกระบวนการยุติธรรม
สากลเช่นนี้จะลดน้อยลงในระดับหนึ่ง	แต่ก็ยังมีหลายคนและหลายหน่วยปฏิบัติอยู่เช่นเดิม		
โดยอ้างว่า		กระทำาด้วยความยินยอมของตัวผู้ต้องหาเอง	และเป็นกรณีที่เกิดประโยชน	์
ต่อประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม	
	 ซึ่งในความเป็นจริง		ผู้ต้องหาที่อ้างว่าสมัครใจให้นำาตัวมาแถลงข่าวนั้น	ส่วนใหญ่		
ไม่ได้ยินยอมอย่างแท้จริงแต่อย่างใด	แต่เนื่องจากอยู่ภายใต้การควบคุมที่ไม่สามารถขัดขืนความ
ต้องการของตำารวจผู้ใหญ่ที่ต้องการให้นำาตัวไปแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของตนได้				



38

ตำ�รวจไทยกับสิทธิมนุษยชน

	 ๒.๘ ก�รทำ�แผนประทุษกรรมประกอบคำ�รับส�รภ�พ

	 ในระบบการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของตำารวจไทยนั้น		มีสิ่งหนึ่งที่กระทำากัน

อย่างเอิกเกริกจนแทบจะเป็นแบบแผนในการปฏิบัติก็คือ	“การทำาแผนประทุษกรรมประกอบ

คำารับสารภาพ”

	 			หลังจากที่ผู้ต้องหาถูกสอบสวนไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรแล้ว	ให้การรับสารภาพว่ากระทำาผิดจริง	หรือแม้กระทั่งจำาใจรับไปเพื่อให้พ้นการถูก

กระทำาทารุณกรรมต่างๆ	ซึ่งไม่มีใครสามารถช่วยหรือเข้ามาตรวจสอบได้แล้ว	พนักงานสอบสวน

ผู้รับผิดชอบก็มักได้รับคำาสั่งจากตำารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็น	“พนักงานสอบสวนผู้ไม่รับผิดชอบ”		

ให้นำาตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไม่ว่าจะมีจำานวนเท่าใดไปทำาแผนประทุษกรรม	ณ	สถานที่เกิดเหตุ		

	 	 ซึ่งในคดีสำาคัญๆ	ที่ประชาชนให้ความสนใจ	จะเป็นวันที่ผู้สื่อข่าวและผู้คนโดยเฉพาะ

ญาติพี่	น้องของคนตายรอคอย	ทั้งเพื่อการถ่ายภาพประกอบการรายงานข่าว	รวมทั้งประชาชน

ผู้เดือดแค้นจะเข้ารุมประชาทัณฑ์ผู้ต้องหานั้น

	

	 อันที่จริงเมื่อผู้ต้องหารับสารภาพและการสอบสวนปรากฏพยานหลักฐานทั้งพยาน

บุคคล	และวัตถุพยานที่ผ่านการตรวจทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำา

ความผิด	ในทางคดีก็ไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องนำาตัวผู้ต้องหาไปทำาแผนประทุษกรรมประกอบ

คำารับสารภาพนั้นแต่อย่างใด

	 แต่ตำารวจไทยก็มักนิยมทำากันแทบทุกคดี	เนื่องจากเป็นวิธีที่คุ้นชิน	ทำากันมาแต่อดีต

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้มีพื้นที่ข่าวในการเสนอผลงานการสืบสวนสอบสวน	โดยที่หลายคนไม่

ได้ฉุกคิดว่า	เป็นเรื่องที่จำาเป็นหรือไม่	หลายคดีต้องใช้ตำารวจจำานวนมากในการคุ้มกันผู้ต้องหา

ไม่ให้ถูกรุมประชาทัณฑ์	ที่สำาคัญถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาอีกด้วย	ขัดต่อหลักการ



ตำ�รวจไทยกับสิทธิมนุษยชน

39

สากลที่กำาหนดในกฎหมายรัฐธรรมนูญว่า	ผู้ถูกกล่าวหาถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์		หรือ	

Presumption	of	Innocence	

	 ปัญหานี้		ในระยะหลัง		ก็ได้มีการแก้ไขโดยการจะนำาตัวผู้ต้องหาที่รับสารภาพไปทำาแผน

ประทุษกรรมหรือไม่		ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ต้องหานั้นเอง		

	 โดยหลักการ	ไม่มีมนุษย์คนใดที่กระทำาผิดแล้วพร้อมที่จะรับโทษตามกฎหมายแล้ว		

สมัครใจให้เจ้าพนักงานของรัฐนำาตัวไปทำาแผนประทุษกรรม	ซึ่งก็คือการประจานต่อสาธารณะ

รูปแบบหนึ่ง		ซึ่งในความเป็นจริงไม่มีผู้ใดสมัครใจอย่างแท้จริง			แต่ล้วนกระทำาไปเนื่องจากถูก

หลอกล่อหรืออยู่สภาวะที่ต้องจำาใจกระทำาตามที่ตำารวจบอกด้วยกันทั้งสิ้น		

	 ๒.๙  ก�รไม่อนญุ�ตให้ผู้ต้องห�ได้รบัก�รประกันตัวหรอืคดัค้�นก�รประกนัตวัในช้ันศ�ล

	 เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมอาญาไทยที่ได้รับการปฏิรูปครั้งใหญ่ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากลในสมัยรัชกาลที่	๕	เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกร้องจากรัฐต่างชาติขอใช้

สิทธิสภาพนอกอาณาเขต		คือเมื่อมีกรณีคนสัญชาติเขาถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดทางอาญา		ไม่

ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและการพิจาณาของศาลไทย		จะใช้วิธีให้คนสัญชาติเดียวกัน

ชำาระความเอง

	 จากเดิมที่รัฐไทยใช้หลักการ	“ผู้ถูกกล่�วห�”	หรือแม้กระทั่งถูกสันนิษฐานว่ากระทำาผิด	

ต้องแสดงพยานหลักฐาน	หรือแม้กระทั่งเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแบบดำานำ้า	ลุยไฟ	พิสูจน์

ความบริสุทธิ์ของตนไปใช้หลัก	“ผู้ถูกกล่�วห�เป็นผู้บริสุทธิ์”	จนกว่าจะแสดงพยานหลักฐาน

ให้ศาลเชื่ออย่างสิ้นสงสัยว่ากระทำาความผิดได้
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	 หลักดังกล่าวได้นำาไปสู่	“สิทธิในก�รขอปล่อยตัวชั่วคร�ว”	หรือที่เรียกกันว่า	“ก�ร

ประกันตัว"	ซึ่งถูกรับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญ	และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า		

ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิได้รับการประกันตัว		และเจ้าพนักงานจะเรียกเงินหรือ

ทรัพย์ประกันสูงเกินกว่าจำาเป็นมิได้

	 เหตุที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบจะไม่อนุญาตให้ประกันมีเพียง	๒	กรณีคือ

	 ๑.	หากได้รับการประกันแล้ว	อาจหลบหนี

	 ๒.	มีพฤติการณ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน

	 แต่ในข้อเท็จจริง		มีผู้ต้องหาจำานวนมาก		โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่มีโทษสูงหรืออื้อฉาว	

เป็นข่าวทางสื่อมวลชนที่หัวหน้าพนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกัน		โดยอ้างอย่าง

เลื่อนลอยว่า	อาจหลบหนีหรือแม้กระทั่งไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานโดยปราศจากข้อมูลที่

เป็นจริง		ซึ่งเหตุดังกล่าวได้นำาไปอ้างแม้กระทั่งในการนำาตัวไปขออำานาจศาลฝากขัง		ซึ่งเมื่อ

พนักงานสอบสวนรายงานเช่นนั้น		ศาลก็มักเชื่อตามรายงานนั้นเป็นส่วนใหญ่		เนื่องจากไม่มี

เวลาไต่สวนหรือซักถามรายละเอียดอะไรมากนัก		ถือเป็นเรื่องความรับผิดชอบของพนักงาน

สอบสวนในการรายงานเลื่อนลอยดังกล่าว		หรือแม้กระทั่งเป็นเท็จ		ทำาให้ผู้ต้องหานั้น	

ได้รับความเดือดร้อนต้องถูกควบคุมตัวนำาไปฝากขังในเรือนจำา		ถูกควบคุมตัวก่อนที่ศาลจะม	ี

คำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุกกันมากมาย

	 ประมาณกันว่า	มีผู้ต้องหาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันระหว่างพิจารณาคดีถูกจองจำาอยู่

ในเรือนจำาต่างๆ	ทั่วประเทศหลายหมื่นคน
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	 จะเห็นได้ว่า		พฤติกรรมการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนของตำารวจไทย		เกิดขึ้นได้

ทั้งจาก	“ก�รใช้อำ�น�จ”		ที่เรียกว่าเป็น		“ก�รปฏิบัติหน้�ที่มิชอบ”		รวมทั้ง		“ก�รไม่ใช้

อำ�น�จ” ที่เรียกว่า	“ละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่”			ดังกล่าว		เป็นผลสำาคัญมาจากระบบงาน

ตำารวจในการตรวจรักษากฎหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมรักษาความสงบสุขในสังคมและ

การสอบสวนดำาเนินคดีอาญาทั้งในชั้นการตรวจค้น	การจับกุมและการสอบสวนขาดการตรวจ

สอบจากองค์กรภายนอกตามหลักสากลอย่างสิ้นเชิง			ไม่ว่าจะโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่น	

ฝ่ายปกครอง	ผู้ว่าราชการจังหวัด	และนายอำาเภอที่มีอำานาจตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยที่

ออกตาม	พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	แต่กลับมีปัญหาในทางปฏิบัติ

ที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตามคำาสั่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติที่มิชอบด้วยกฎหมายฉบับ

ที่	๔๑๙/๒๕๕๖		ที่ห้ามมิให้ส่งสำานวนการสอบสวนให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้ง	

โดยอ้างว่าปัจจุบันไม่ได้สังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว		จึงไม่มีความจำาเป็นต้องปฏิบัติตาม	

ข้อบังคับที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้รักษากฎหมายดังกล่าวอีกต่อไป		

	 หรือแม้กระทั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบในการนำาพยานหลักฐานไปฟ้องคดีต่อศาล		

สั่งไม่ฟ้อง	หรือสั่งงดสอบสวน		ก็ไม่มีโอกาสทราบว่าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้รวบรวม

พยานหลักฐานครบถ้วนเกิดความยุติธรรมต่อผู้เสียหายผู้กล่าวหาและผู้ต้องหาอย่างแท้จริงแล้ว

หรือไม่		ทำาให้ส่วนใหญ่ต้องสั่งคดีไปตามพยานหลักฐานเท่าที่ตำารวจผู้เป็นพนักงานสอบสวน

รวบรวมเสนอไปให้พิจารณาเท่านั้น		และในข้อเท็จจริง	การสั่งคดีของพนักงานอัยการดังกล่าว	

ไม่ว่าจะเป็นการสั่งฟ้อง		สั่งไม่ฟ้อง	หรืองดสอบสวน	ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อ

ประชาชนทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาอย่างร้ายแรงยิ่ง		

	 ถือเป็นจุดอ่อนในระบบงานรักษากฎหมายและการสอบสวนที่ก่อให้เกิดความอยุติธรรม

ขึ้นในสังคมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติตลอดมา		จำาเป็นต้องได้รับการปฏิรูปครั้งใหญ่

ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่ว่าด้วยการสอบสวน	ซึ่ง

ถือเป็นต้นทางและหัวใจของกระบวนการยุติธรรม	ให้สอดคล้องกับแนวคิดและหลักปฏิบัติตาม

มาตรฐานสากล		เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือยอมรับของประชาชนทั้งชาวไทยและอารยประเทศ		นำาไป

สู่การสร้างความมั่นคงของชาติอย่างแท้จริงโดยเร็วที่สุด

สรุป
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เอกส�รสหประช�ช�ติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของตำ�รวจ

โดยตรงดังนี้:

สหประช�ช�ติ  (The United Nations)

•หลักสากลในการใช้กำาลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่	UN	Code	of	Conduct	 for	Law	

Enforcement	Officials	(๑๙๗๙)

•หลักการว่าด้วยการป้องกัน	และการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ	กรณีการสังหาร

นอกกฎหมายตามอำาเภอใจ	การประหารชีวิตโดยพละการและอย่างรวบรัด		UN	Principles	on	

the	Effective	Prevention	and	Investigation	of	Extra-Legal,	Arbitrary	and	Summary	

Executions		(๑๙๘๙)

•อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับให้สูญหาย	UN	

Declaration	on	the	Protection	of	All	Persons	from	Enforced	Disappearances	(๑๙๙๒)

•อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นใดที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	

หรือท่ียำ่ายีศักดิ์ศร	ีUN	Convention	against	Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	

Treatment	or	Punishment	(๑๙๘๔)

•กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 UN	 International	

Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	(ICCPR),	(๑๙๖๖)

•หลักสากลพื้นฐานในการใช้กำาลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่ของรัฐ			UN	Basic	Principles	on	

the	Use	of	Force	and	Firearms	by	Law	Enforcement	Officials	(๑๙๙๐)

•ข้อกำาหนดมาตรฐานขั้นตำ่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	UN	Standard	

Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners	(๑๙๗๗)

•อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก	UN	Convention	on	the	Rights	of	the	Child		(๑๙๘๙)	

•กฎของสหประชาชาติในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกจำากัดเสรีภาพ	UN	Rules	for	the

Protection	of	Juveniles	Deprived	of	their	Liberty		(๑๙๙๐)

•อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	UN	Declaration	on	the	

Eliminationof	all	Forms	of	Discrimination	Against	Women	(๑๙๖๗)

•ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักการขั้นพื้นฐานของความยุติธรรมสำาหรับผู้เสียหายจากอาชญากรรม

และการใช้อำานาจโดยมิชอบ	UN	Declaration	of	Basic	Principles	of	Justice	for	Victims	

of	Crime	and	Abuse	of	Powers	(๑๙๙๐)



ตำ�รวจไทยกับสิทธิมนุษยชน

43

สถ�บันเพื่อก�รปฏิรูปกระบวนก�รยุติธรรม (สป.ยธ.)
Institute for Justice Reform (IJR)

	 	 สป.ยธ.	 ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 โดยนักวิชาการ	

นักสิทธิมนุษยชน	อดีตตำารวจและนักข่าว	ที่ทำาการรณรงค์ให้มีการปฏิรูป

ตำารวจ	สร้างมาตรฐานการทำาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม	

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี	๒๕๖๐	ที่ระบุไว้ในหมวด	๖	แนวนโยบาย	

แห่งรัฐ	มาตรา	๖๘	และในหมวด	๑๖	มาตรา	๒๕๘	(ง)	ของการปฏิรูป	

ประเทศ	เพื่อให้การปฏิรูปตำารวจปรากฏเป็นจริงภายใน	๑	ปีนับแต่วันประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญนี้

	 โดยขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม	อันได้แก่	การจับกุม	การควบคุมตัว	

การสืบสวนสอบสวน	การจัดทำาสำานวน	การสั่งฟ้องคดี	การพิจารณาพิพากษา	

คดีการต่อสู้ปกป้องสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดี	และการบังคับคดี	มีความ	

เกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ	ในระบบยุติธรรม	อันได้แก่	อัยการ	ศาลยุติธรรม	และ	

บังคับโทษ	เช่น	ราชทัณฑ์	คุมประพฤตินั้น	สป.ยธ.	พบว่าเกิดปัญหาอยู่อย่าง	

ต่อเนื่องส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนจำานวนมากยังขาดความรู้ทางกฎหมาย		

ไม่รู้เท่าทัน	ไม่เข้าใจในสิทธิของตนเอง	และสิทธิมนุษยชน	

	 จากการผลักดันการปฏิรูปตำารวจตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา		

พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชน	

และการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันจะส่งผลกระทบต่อการเอื้อ	

อำานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นจริงในอีกหลากหลายมิติ	ทั้งนี้รวมถึงบทบาท	

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	(Key	Stake	Holders)	ในระบบยุติธรรม	ซึ่งถือว่ามี
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ความสำาคัญอย่างมากต่อการปฏิรูประบบยุติธรรม	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	

(Sustainable	Development	Goals)	2030	ของสหประชาชาติ	ซึ่งรัฐบาลได	้

หยิบยกมากล่าวอ้างอยู่เนืองๆ	ว่า	“จะไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง”	ก็ยังได้ระบุเป็น	

เป้าหมายที่	16	เอาไว้	เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบนิติธรรม	เพื่อสันติภาพ		

ความเป็นธรรม	สิทธิมนุษยชน	ความเสมอภาค	และธรรมาภิบาล	อันเป็น	

องค์ประกอบสำาคัญในการนำาไปสู่สังคมที่ยั่งยืนไว้ดังนี้ว่า

	 “เพื่อสังคมที่สันติสุขและครอบคลุม	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ให้ทุกคน	

เข้าถึงความยุติธรรม	และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล	รับผิดชอบ	และครอบคลุม	

สังคมในทุกระดับชั้น	ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง	ยึดมั่นใน			

สิทธิมนุษยชน	และนิติธรรม”

	 การจัดตั้งสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	(สป.ยธ.)	จะมีนัย

สำาคัญต่อการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูประบบยุติธรรมอย่างเป็นจริงเป็นจังมาก

ยิ่งขึ้น	ทั้งนี้เพื่อทำางานเชิงวิชาการ	และเพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการ

ยุติธรรมให้ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ	เสริมสร้างระบบนิติรัฐ	นิติธรรม	ไทย

ต่อไป

ติดต่อประสานงาน		สมศรี	หาญอนันทสุข		๐๘๑	๘๑๐๕๓๐๖

Email:	somsrihan@gmail.com

Website:	www.ijrforum.org

Facebook:	ปฏิรูปยุติธรรม
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