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การเคารพสิทธิมนุษยชนกับการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่มีมาพร้อมกับบุคคลแต่ละคนที่เกิด
มาโดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้หรือไม่ ทุกคนก็รู้ได้เองว่าสิทธินี้มีอยู่โดยธรรมชาติ
แล้ว สิทธิดังกล่าว เช่น สิทธิในชีวิตและร่างกาย ครอบครัว ทรัพย์สิน เป็นต้น 

จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ มนุษย์จึงเกิดความคิดที่จะเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคให้แก่ตนเอง โดยมีแนวคิดพ้ืนฐาน 2 ประการ (ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์, 2554: 86) คือ 

1. คนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรี สิทธิ และเสรีภาพ 
2. คนทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการล าเอียง 
และจากสภาพปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะชั้นเจ้าพนักงาน

ต ารวจนั้น ได้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมและมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องเป็นจ านวน
มาก ในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงปัญหาในคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการกระท าต่างๆของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่มีลักษณะการใช้
อ านาจอย่างเกินขอบเขต หรือมีลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน จนไปกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลผู้เป็นประชาชนหรือผู้ต้องหาในคดีเกินควร ท าพวกเขาเสียหายต่อชีวิตร่างกาย จิตใจ 
เสรีภาพและทรัพย์สินตลอดถึงการที่รัฐใช้ต ารวจเป็นเครื่องมือ ซึ่งจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม การ
ละเมิดนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเช่นการควบคุมฝูงชน การสลายการชุมนุม เป็นต้น 

ซ่ึง รองศาสตราจารย์ อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดก้ล่าวในงานเสวนาเรื่องการเกิดอาชญากรรมรุนแรงเป็นปัญหาจาก
การบังคับใช้กฎหมายหรือสังคมเสื่อมโทรม จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา 
ทีส่โมสรต ารวจ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ว่า “การเกิดอาชญากรรมรุนแรงเป็น
ปัญหาที่สืบเนื่อง มาจากทั้งการบังคับใช้กฎหมายและสภาพสังคม โดยเห็นว่าทั้งสองส่วนมีความ
เชื่อมโยงกัน ซึ่งแนวโน้มการก่ออาชญากรรมในอนาคตจะมีความรุนแรงขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ทั้งยังมีแนวโน้มมากข้ึน ทั้งนี้เห็นว่ากฎหมายในประเทศไทยยังมีความล้าสมัย ไม่ได้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเรื่องสิทธิมนุษยชน ยังถือเป็นเรื่องใหม่ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่มี
ความเข้าใจ ซึ่งท าให้มีผลสืบเนื่องต่อแนวคิดและการปฏิบัติ ซึ่งท าให้เกิดการร้องเรียนจ านวนมาก” 
(Chonrada.  2555.  ต ารวจขาดความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน.  (ออนไลน์)  สืบค้นจาก  
www.voicetv.co.th/Thailand/50393.html.  (7 กรกฎาคม 2556)) 

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้แล้วดังที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนๆ แต่ประชาชนโดยทั่วไปยัง   

 

http://www.voicetv.co.th/Thailand/50393.html
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ไมรู่้ และไม่เข้าใจจึงกลายเป็นช่องทางที่ถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะ
ต ารวจได้ง่าย 
 ดังนั้น การที่จะท าให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคม โดยไม่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนชน ของประชาชน หรือแม้แต่ผู้ต้องหาก็ตาม จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการท างานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจอย่างจริงจัง โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปราบปรามอาชญากรรม ท าความเข้าใจเสีย
ใหม่ว่าต้องเคารพและค านึงถึงสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปด้วย  

จากบทความนี้ ผู้เขียนมีความมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ
มาตรฐานต่างๆด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งมีการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการรักษา
กฎหมายเพื่อน าไปสู่การอ านวยความยุติธรรมอย่างถูกต้องในสังคมไทยโดยการเสริมสร้าง ความรู้ ความ
เข้าใจ หลักสิทธิมนุษยชนสากล  รวมทั้งเพ่ือปลูกจิตส านึกและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมกลไกใน
การประสานความร่วมมือที่ดีและยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เจ้าหน้าทีต่ ารวจกับประชาชนอีกด้วย 

 

ความหมายของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้นิยามไว้ว่า สิทธิมนุษยชน 

หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับรองหรือคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทยหรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมี

พันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตาม (ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์, 2554: 86) 

 

หลักการสิทธิมนุษยชน และปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนุษยชน 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ให้ความร่วมมือ

กับนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาเป็นล าดับ โดยให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มีการให้สัตยาบันกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทาง

การเมือง และได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศอีกหลายฉบับ ซึ่งประเทศไทยให้ความ 

ร่วมมือกับนานาประเทศและยังด าเนินมาตรการอ่ืนๆเพ่ือส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใน 

ประเทศ (ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์, 2554: 89) 



  

3 

 

การปฏิรูปกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินั้น เป็นความพยายามของประเทศ

สมาชิกสหประชาชาติในการพัฒนากลไกสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นกรอบการด าเนินการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับต่างๆ และด้วยเหตุที่รัฐสมาชิกแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันไว้ในกฎบัตร

ถึงความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ในศักดิ์ศรี และคุณค่าของบุคคล และในความเสมอกันแห่ง

สิทธิของทั้งชายและหญิง จึงได้ปฏิญาณร่วมกันที่จะให้ได้มาซึ่งการส่งเสริมการเคารพและการถือปฏิบัติ

สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างสากลโดยการร่วมมือกับสหประชาชาติ (ณัทธนัท เลี่ยว

ไพโรจน์, 2554: 90)  จึงเกิดเป็นข้อตกลงสากลระหว่างประเทศขึ้น ที่เรียกว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซ่ึงมีหลักการส าคัญดังนี้  

ข้อ 1 ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน และต้องปฏิบัติต่อกันฉันท์พ่ีน้อง 

ข้อ 2 ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

ขัอ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตคู่ และมีความมั่นคง 

ข้อ 4 ห้ามบังคับคนให้เป็นทาส และห้ามค้าทาสทุกรูปแบบ 

ข้อ 5 ห้ามการทรมาน หรือการลงโทษทารุณโหดร้ายผิดมนุษย์ 

ข้อ 6 สิทธิการได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย 

ข้อ 7 สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 

ข้อ 8 สิทธิในการได้รับการเยียวยาจากศาล 

ข้อ 9 ห้ามการจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการ 

ข้อ 10 สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย 

ข้อ 11 สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ก่อนศาลตัดสิน และต้องมีกฎหมาย

ก าหนดว่าการกระท านั้นเป็นความผิด 

ข้อ 12 ห้ามรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน การติดต่อสื่อสาร 

รวมทั้งห้ามท าลายชื่อเสียงและเกียรติยศ 

: 

ข้อ 30 ไม่มีผู้ใดสามารถท าลายสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหนึ่งๆ ได้ 
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หลักการที่ส าคัญทีสุ่ดก็คือมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนจึง

เป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลทุกคน (วีระวิทย์ วีรวรวิทย,์ 2556: 1-2) 

ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10

ธันวาคม พ.ศ.2491เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของมนุษย์

ให้เกิดผลอย่างจริงจังตามเจตนารมณ์ที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ และเพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน

กลางส าหรับประเทศสมาชิกที่จะน าไปปฏิบัติ ส าหรับการคุ้มครองสิทธิ ของบุคคลที่จะได้รับการ

คุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรม เช่น 

1. บุคคลต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน  

2. บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญา จะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ 

จนกว่าจะม ีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย 

3. บุคคลจะถูกจับกุมคุมขังเพ่ือให้เสียอิสรภาพหรือถูกเนรเทศโดยพลการไม่ได้ 

4. บุคคลมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่

ว่าจะเป็นการกล่าวร้ายป้ายสีให้เสียชื่อเสียง การบุกรุกเข้าไปในเคหสถานและการรบกวนความสุขของ

บุคคลและครอบครัว 

5. การพิจารณาคดีต้องกระท าอย่างเปิดเผยโดยศาลและปราศจากการแทรกแซงใดๆ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550เกี่ยวกับสทิธิมนุษยชน 

ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชนไว้โดยสรุป ดังนี้ 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) หมายถึง การให้ความเคารพในสถานภาพ

ตามธรรมชาติของบุคคล โดยไม่น าเอาความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องต่อไปนี้มาเป็นสิ่งแบ่งแยก

ความเป็นคน เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ และสถานภาพทางสังคม เป็นต้น  

สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งๆ พึงได้รับตามกฎหมาย เช่น การรักษาพยาบาล

จากรัฐ  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นต้น  
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เสรีภาพ หมายถึง ความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระท าการใดๆ หรือไม่กระท าการ

ใดๆภายในขอบเขตของกฎหมายที่ก าหนดไว้ เช่นการแสดงออก การนับถือศาสนา การเดินทาง เป็นต้น 

ความเสมอภาค หมายถึง การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล เช่น

การได้รับบริการก่อนหลังตามเวลาของการไปใช้บริการ 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้สิทธิ เสรีภาพ แก่ประชาชน

อย่างเท่าเทียมกัน สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ 1 สิทธิส่วนบุคคล  

ประเด็นที่ 2 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นที่ 3 สิทธิการเมือง การปกครอง และสาธารณะ 

ประเด็นที่ 4 สิทธิในความเสมอภาคและการส่งเสริมของรัฐ 

ประเด็นที่ 5 สิทธิในการรวมกลุ่มและในชุมชน 

นอกจากนี้บุคคลจะต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพผู้อื่น 

ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิเสรีภาพของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์

ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน” (ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์, 2554: 95-98)     

ส าหรับ การรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

หมายความว่า รัฐธรรมนูญจะให้หลักประกันในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ

เสมอภาคของบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้น การเลือกปฏิบัติโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได้ เช่น 

ต ารวจจะซ้อมบุคคลเพ่ือให้รับสารภาพไม่ได้ บุคคลมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการ

ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ดังที่ มาตรา 32 บัญญัติว่า “บุคคล

ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย       

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะ

กระท ามิได้ แต่การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือการที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ

ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 
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การจับหรือการคุมขังบุคคล จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ

อย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะ

กระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีที่มีการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย 

พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพ่ือให้สั่งระงับหรือเพิก

ถอนการกระท า เช่นว่านั้น รวมทั้งจะก าหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน

ด้วยก็ได้” 

หรือแม้แต่การน าตัวผู้ต้องหาที่ยังไม่ได้รับการตัดสินหรือผ่านกระบวนการยุติธรรมทาง

ศาล มาท าการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนก็ยังมิอาจกระท าได้เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ต้องหาต้องเสื่อมเสีย

ชื่อเสียง เกียรติยศ เว้นแต่กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เนื่องการที่ผู้ต้องหายังไม่ผ่านกระบวน 

การยุติธรรมทางศาลซึ่งปกติต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อน จึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิผู้อื่น ตามที่

กฎหมายรัฐธรรมนูญไดบ้ัญญัติไว้ ตามมาตรา 35 ที่ บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 

ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใด ไปยังสาธารณชน 

อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคล เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระท า

มิได้ เว้นแต่กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วน

บุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอีก อาทิ เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาทีก่ าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านงานสืบสวนสอบสวนคดีของเจ้าหน้าที่ต ารวจไว้ โดย 

ให้สอดรับกับหลักสิทธิ เสรีภาพ ในชีวิตและร่างกาย ของรัฐธรรมนูญเช่น มาตรา 78 มีใจความส าคัญว่า 

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือค าสั่งของศาลนั้นไม่ได้ หรือแม้แต่สิทธิ

ของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็ได้บัญญัติสิทธิดังกล่าวไว้

เช่นกัน ตามมาตรา 7/1 เช่น มีสิทธิในการพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว มีสิทธิได้รับการ

เยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร หรือมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย เป็นต้น 
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ปัญหาการละเมดิสิทธิของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรม  

ตัวอย่างการใช้อ านาจหน้าที่เกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่รัฐ 

1. การใช้อ านาจหน้าที่ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ต ารวจท าให้เกิด
ความเหลื่อมล้ าทางด้านสิทธิมนุษยชนมีหลายคดีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้อ านาจช่วยเหลือซึ่งกัน เช่นกรณีท่ี
เจ้าหน้าที่ต ารวจกระท าความผิดเสียเองจนเป็นอุปสรรคในการคลี่คลายคดีเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่
สังคมและประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบ  

2. การซ้อม การทรมาน เพ่ือให้ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยรับสารภาพมีเกิดขึ้นทั้งคดี 
อาญาทั่วๆ ไป และคคีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่นมีกรณีที่ผู้ร้องต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าตนเองถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมตัวโดยถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ จึงได้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีต ารวจและเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ใช้ก าลังในการ 
ท าร้ายร่างกาย โดยใช้ไฟฟ้าช็อตบริเวณร่างกายและอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้รับสารภาพในความผิดฐาน
วิ่งราวทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชีวิต ร่างกาย และเป็น
การกระท าท่ีไร้มนุษยธรรม 

3. การประจานผู้ต้องหาต่อสาธารณชนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในข่าวสารและถือได้ว่า
เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้อ านาจที่มีเกินขอบเขตจนสร้างความเหลื่อมล้ าและกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของ
ผู้ต้องหาซึ่งเป็นการประจานผู้ต้องหาต่อ สาธารณะชนและในเวลาต่อมาได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จาก
สังคมอย่างรุนแรงมาก เช่นการน าผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยมีการเขียนป้ายในลักษณะที่
เป็นการประจานการกระท าซึ่งการกระท าดังกล่าวกับผู้ต้องหาที่ถือเป็นคนบริสุทธิ์และยังไม่เข้าสู่
กระบวนการศาลเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงไม่มีสิทธิไปกล่าวหาต่อสาธารณะหรือถึงแม้จะเข้าสู่กระบวนการ
ศาลและตัดสินแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่มีอ านาจไปกระท ากับผู้ต้องหาในลักษณะดังกล่าว ซึ่งเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่ง 

4. การวิสามัญฆาตกรรมเป็นการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจได้มีการต่อสู้กับผู้ที่กระท าความผิด
กฎหมายและใช้อาวุธปืนในการยิงต่อสู้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตนได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตจนในการปะทะกัน
ของทั้งสองฝ่ายอาจท าให้กระสุนปืนไปโดนผู้กระท าความผิดท าให้ถึงแก่ความตายการกระท าดังกล่าว
เรียกว่า “การวิสามัญฆาตกรรม” ซึ่งการวิสามัญฆาตกรรมอาจพิจารณาได้ 2 ประเภทได้แก่ การวิสามัญ
ฆาตกรรมโดยกฎหมายคือการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจยิงต่อสู้เพื่อป้องกันตัว กรณีที่สอง การวิสามัญ 
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ฆาตกรรมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้อาวุธปืนยิงผู้ต้องหาหรือผู้ร้าย โดยเจตนาหวังจะเอาชีวิต กรณีนี้อาจไม่
สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นการวิสามัญฆาตกรรมแต่เป็นความผิดอาญาฐานเจตนาฆ่าผู้อ่ืนซึ่งก่อให้เกิด
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

5. การใช้อ านาจ ก าลัง และอาวุธในการสลายการชุมนุมรัฐจะเป็นผู้ใช้อ านาจดังกล่าว
ซ่ึง  มีทั้งเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคม และผลประโยชน์ทางการเมืองโดยใช้อ านาจในการสั่ง
การให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการตามที่ต้องการ โดยใช้ต ารวจเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ ซึ่งท าให้
เกิดการละเมิดต่อประชาชนการละเมิดดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยทางการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงองค์กร
ต ารวจเป็นการใช้อ านาจทางการเมืองเพ่ือกดดันการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ รายละเอียดปรากฏตาม
ภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1:  ภาพแสดงการเข้าควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

นอกเหนือจากทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาก็ยังมีการท าละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจในวิธีอ่ืนๆ ที่ปรากฎในข่าวสารปัจจุบันคือการใช้อ านาจความเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจข่มขู่ประชาชน
ที่ต้องสงสัยว่ามียาเสพติดในครอบครองให้มีเพศสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ต ารวจแทนการโดนแจ้งข้อหา
ดังเช่นที่ปรากฎในข่าวต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2:  ภาพแสดงคลิปวิดีโอ เจ้าหน้าที่ต ารวจ สน.ดินแดง วิ่งหนีประชาชน 

พ.ต.อ.ภานพวรธนัชชากุล ผกก.สน.ดินแดง กล่าวว่าหลังจากท่ีได้มีการสั่งให้ตรวจสอบ
คลิปวิดีโอดังกล่าว ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั้น เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ สน.ดินแดง 
จริงโดยได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วพร้อมขอให้คู่กรณีเข้าแจ้งความเพ่ือเอา
ผิด 

คลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ชื่อว่า “ต ารวจ วิ่งหนีประชาชน” โดยผู้ถ่ายคลิปดังกล่าววิ่ง
ตามพร้อมกับตะโกนให้ช่วยจับเจ้าหน้าที่ต ารวจ พร้อมกล่าวว่า ต ารวจเป็นโจรพาน้องสาวเข้าโรงแรม 
ซึ่งหลังตรวจสอบคลิปดังกล่าวแล้วพบว่า เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจของ สน.ดินแดง จริง และอยู่ในระหว่าง
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 เม.ย.56 ที่
ผ่านมา (การใช้อ านาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่ส่งผลกระทบในด้านสิทธิมนุษยชน.  
2556.  (ออนไลน์) สืบค้นจาก  www.learners.in.th/blogs/posts/535864.  (7 กรกฎาคม 2556)) 

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ตามเวทีสาธารณะ
ต่างๆ เช่น ที่สมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเสวนาเรื่อง “สิทธิมนุษยชน
ระหว่างต ารวจและผู้ต้องหา”  

 
 
 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/535864
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โดยนายสมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่
ของต ารวจต่อผู้ต้องหาตนรู้สึกเห็นใจเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ไม่มีความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชนเพราะ
อาจยัง ไม่มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ท าให้มีการข่มขู่ คุกคาม ทรมานผู้ต้องหาให้เห็นอยู่
บ้าง เช่นกรณีของซาอุดิอาระเบียที่เป็นคดีความเกิดขึ้นในไทย ท าให้ทราบถึงการท างานของเจ้าหน้าที่ 
ที่ต้องการสะสางคดีท่ีเป็นคดีใหญ่มีกระแสกดดันจากสังคมมาก จนมีกระแสข่าวมีการอุ้มทรมานข่มขู่
ผู้ต้องหาจนถึง แก่ชีวิต จึงเป็นค าถามที่ตามมารัฐบาลได้ด าเนินการอย่างเต็มที่หรือไม่ ในการดูแล
เจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการ  ต่อผู้ต้องหาอย่างเป็นธรรม  

“รัฐบาลควรท าให้เกิดความยุติธรรม ความเสมอภาคทางด้านสิทธิมนุษยชนต้องมีการ
ปฏิรูปการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างจริงจังให้ปราศจากอิทธิพลเข้ามาควบคุม ทั้งอิทธิพล
ภายนอกระบบอิทธิพลภายในระบบอย่างไรก็ตามขณะนี้กลุ่มเอ็นจีโอ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
พยายามรณรงค์ผลักดันเพ่ิมข้อหาบางประการให้มีผลบังคับใช้เช่น ข้อหาการทรมานเพ่ือน ามาบังคับ
ไม่ให้เกิดการทรมานผู้ต้องหา และข้อหาบุคคลหายสาบสูญเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการยัดเยียดการเป็น
บุคคลสูญหาย เหมือนกรณีของนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความมุสลิม” นายสมชายฯ กล่าว 

นายสมชายฯ ยังกล่าวอีกว่าในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเข้าใจจริง
หรือไม่ว่าการปราบปรามอาชญากรรมต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่บางคนไม่รู้ถึงสิทธิ
ของผู้ต้องหาที่ควรมี หรืออาจจะรู้แต่ไม่ได้น าไปใช้ทั้งนี้ในทางกลับกันผู้ต้องหาก็ไม่รู้ในสิทธิที่ตนเองควร
จะได้รับ เช่น สิทธิในการติดต่อครอบครัว สิทธิในการขอทนายในการสอบปากค า เป็นต้น 

ต่อมาได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น นายดล บุนนาค ผู้พิพากษา กล่าวว่าในทาง
ทฤษฎีตามกฎหมายผู้ต้องหามีสิทธิในการขอพบทนายความ ความรวดเร็วในการสืบสวนสิทธิในการพบ
ญาติ การรักษาพยาบาลและการเยียวยาแก้ไขการที่ต ารวจลิดรอนสิทธิดังกล่าวของผู้ต้องหาถือว่ามี
ความผิด     ไม่สามารถกระท าได้ (เวทีสิทธิมนุษยชนไทยถกให้รัฐบาลปฏิรูปวงการยุติธรรมเน้น
ต ารวจแนะรณรงค์ประชาชนเข้าใจรู้ทันอ านาจรัฐ ปกป้องตนเอง.  ม.ป.ป.  (ออนไลน์) สืบค้นจาก
www.nhrc.or.th/2012/wb/th/print_new_detail.php?nid=1378.  (7 กรกฎาคม 2556)) 

ส าหรับผู้เขียนในฐานะที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านการสืบสวน ปราบปราม 
เห็นว่าการท่ีเจ้าหน้าที่ต ารวจส่วนหนึ่งกระท าการในลักษณะลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลนั้น มิใช่เกิดจาก
ความไม่รู้ในข้อกฎหมาย แต่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจมุ่งต่อผลส าเร็จของงาน อันเป็นการตอบ 
สนองนโยบาย หรือเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา อีกท้ัง ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มักจะเร่งรัด และชื่นชม 
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กับผลงานในลักษณะของการท างานที่ประสบผลส าเร็จในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่สนใจวิธีการนัก ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติจึงท าทุกวิถีทางเพ่ือให้งานนั้นส าเร็จในเวลาอันสั้น รวดเร็ว ถึงแม้ว่าบางครั้ง  
จะรู้ว่าการกระท าบางอย่างอาจไปกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนบ้าง แต่ก็ท าไปโดยที่มีเจตนาที่ดี 

สรปุ 

จากปัญหาการละเมิดสิทธิดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่าสาเหตุของการใช้อ านาจเกิน
ขอบเขตของเจ้าหน้าที่ต ารวจจนอาจไปกระทบต่อสิทธิของผู้อื่นนั้น เกิดจาก 

1. เกิดจากการกระท าไปโดยพลการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เอง 
2. เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมุ่งหวัง

ผลส าเร็จของงานมากไปทั้งการท าไปเพราะเจตนาที่ดีหรือต้องการผลประโยชน์ก็ตาม 
3. การที่รัฐใช้ต ารวจเป็นเครื่องมือจนก่อให้เกิดการละเมิดต่อประชาชนซึ่งจะกระท า

ด้วย เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม การละเมิดนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐซึ่งเป็นปัจจัยทาง
การเมืองที่มีผลต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

4. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังไม่กล้า
ต่อกรกับอ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ดังนั้น การที่จะให้เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน
ควบคู่ไปกับการรักษากฎหมาย เพ่ือน าไปสู่การอ านวยการความยุติธรรมที่ถูกต้องในสังคมไทยนั้น 
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ความจ าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับชั้นเรื่องนี้เป็น
ประเด็นที่ส าคัญมากเพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นมิใช่เกิดจากความไม่รู้ข้อกฎหมายหรือหลักสิทธิ
เสรีภาพของเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่เกิดจากการมีทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ต ารวจ การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของต ารวจนั้นมีหลายเรื่องท่ีส าคัญ เช่น ต ารวจต้องมีทัศนคติในการค้นหาความจริงของเรื่องที่
ได้สืบสวนสอบสวนอย่างมืออาชีพ ไม่ใช้วิธีการซ้อมทรมาน และการค้นหาความจริงที่ได้จากการสืบสวน
สอบสวนต้องเป็นกลาง และเป็นธรรม หากเจ้าหน้าที่ต ารวจเองท่ีมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแต่กลับ
ใช้เป็นช่องทางในการละเมิดสิทธิเห็นสมควรที่จะได้รับโทษเพ่ิมมากกว่าประชาชนทั่วไป  

และการยอมรับให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกระดับ ทั้งการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมนี้จะก่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงระหว่างต ารวจ และประชาชนเพียงแต่การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นจะต้องเป็นจริง และถึง 
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ระดับการมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับโรงพักหรือท้องถิ่น อีกส่วนหนึ่งต้องมีการให้ความรู้แก่ภาค
ประชาชนอย่างท่ัวถึง รณรงค์ให้ประชาชนได้เรียนรู้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
อย่างกว้างขวาง และจริงจัง สามารถใช้สิทธิปกป้องตนเองซึ่งการเรียนรู้ของประชาชน และการใช้สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนจะเป็นช่องทางหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมีความส าคัญ 

การที่ภาคประชาชนต้องช่วยกันสอดส่อง และตรวจสอบการกระท าของเจ้าหน้าที่
ต ารวจอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังเช่นที่พบเห็นได้ในปัจจุบันที่มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการเผยแพร่ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นค าบรรยายเรื่องราวภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ที่เป็นหลักฐานแสดงถึงการ
กระท าผิดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมถึงภาคประชาชนต้องร่วมเอาผิดเจ้าหน้าที่ต ารวจจากการกระท าอัน
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ และร้องเรียนต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลเพื่อเป็นแบบอย่างไม่ให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจคนอ่ืนไม่กล้าที่จะกระท าความผิด และท าให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงหรือหมดไปจากสังคมไทย  

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจนั้น ผู้เขียน   
เห็นว่าควรจะต้องท าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นต ารวจ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการ
เปลี่ยนแปลงให้ต ารวจได้ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยการเคารพในสิทธิมนุษยชนและเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนการปฏิรูปต ารวจทุกระดับจ าเป็นที่จะต้องน าหลักการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเป็นปรัชญาแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยสามารถก าหนดเป็น
แนวทางได้ ดังนี้ 

เชิงนโยบาย 

1. ต้องมีการปฏิรูปการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการ
สืบสวน ปราบปราม อาชญากรรม โดยให้ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปด้วย 

2. ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รณรงค์ให้ประชาชนได้เรียนรู้ สิทธิ 
เสรีภาพ ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม สามารถใช้สิทธิปกป้องตนเอง และตรวจสอบการ  
ท างานของเจ้าหน้าที่รัฐได้ 
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 เชิงปฏิบัติ 

1. อบรม สัมมนา ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะสายงานสืบสวน ปราบปราม 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม ทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี หรือแม้แต่สื่อในโลกออนไลน์ เป็นต้น 

3. ส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ หรือ 
กต.ตร. ภาคประชาชน ในทุกระดับ ให้มีส่วนเข้ามาด าเนินการตรวจสอบ และติดตามการท างานของ
ต ารวจอย่างจริงจัง และเต็มก าลัง  

ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียน หวังที่จะเห็นเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง 
และเป็นธรรม โดยมิได้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ดังแนวคิดของ พลต ารวจเอก ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ ใน
เรื่องจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจเพื่อประชาชน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 9 ประการ และหนึ่งใน
นั้นคือเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องเคารพสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และ
ตามกฎหมายอ่ืนโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ (พงศพัศ พงษ์เจริญ, 2552: 116)  

อีกท้ัง เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ไม่
ยาก หากยึดมั่นและปฏิบัติ ตามวลี ของ ท่าน พลต ารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ อดีต อธิบดีกรมต ารวจ ที่
เคยกล่าวไว้ จนเป็นที่ติดหูของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนว่า  

“ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีสิ่งใด 

ที่ต ารวจไทย จะท าไม่ได้ 

ในทางท่ีไม่ขัดต่อศิลธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

และกฎหมายบ้านเมือง” 

....................................................................... 
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