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สถานการณสทิธิมนุษยชนในประเทศไทยป 2549 
การกลบัมาของทหารและการใชนโยบายละเวนโทษ 
ความเคารพตอสิทธิมนุษยชนและหลักแหงกฎหมายในประเทศไทยตองถอยหลังไปอีกหลายป

เมื่อทหารเขามายึดอํานาจการปกครองแผนดินดวยการกอรัฐประหารเมือ่วันที่ 19 กนัยายน 
 การทํารัฐประหารซึ่งนําโดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ทําใหรัฐบาลรักษาการของพ.ต.ท. ดร. 
ทักษิณ ชินวตัร ผูมีลักษณะแข็งกราว นยิมการบริหารแบบเผด็จการและไมเคยเคารพในสิทธิมนุษชน
หรือหลักการแหงระบอบประชาธิปไตยตองสิ้นสุดอํานาจลงอยางกะทันหัน ประเทศไทยจึงตองตกอยู
ภายใตสภาพทีเ่ลวรายกวาเดมิ หลังเขายึดอาํนาจเพยีงไมกีช่ั่วโมงทหารกป็ระกาศใหรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนอันสิ้นสุดลง ยกเลิกอํานาจศาลสูง หามการชุมนุมทางการเมือง 
จํากัดการเคลื่อนยายกองกําลังทหารและตํารวจ ตลอดจนมีควบคุมการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน 
 ทหารยืนยันวาตนจําเปนตองเขายึดอํานาจเพื่อแกไขวิกฤติของชาติบานเมือง แตในชวงสอง
เดือนนับแตมกีารทํารัฐประหารทหารกลบัไมสามารถนําหลักฐานใดๆ มาแสดงใหเห็นวาจะเกิดความ
รุนแรงแพรหลายในบานเมอืงอยางไมอาจหลีกเลี่ยงไดตามที่ตนใชเปนขออางในการเขามายึดอํานาจ 
 ทํานองเดียวกนัทหารยังอางอีกวามีประชาชนในประเทศจํานวนมหาศาลที่สนับสนุนการทํา
รัฐประหารครั้งนี้ ซ่ึงนับเปนการแอบอางทีท่ําไดอยางปลอดภัยเพราะไมมีทางจะพิสูจนอยูแลว คณะ
ผูกอการรัฐประหารอางภาพประชาชนในกรุงเทพที่นําอาหารและดอกไมไปมอบใหทหารวาเปนการ
แสดงความสนับสนุน แตกลับหามไมใหฝายที่คัดคานออกมาจับกลุมเคลื่อนไหวใดๆ คนขับแท็กซี่คน
หนึ่งซึ่งใชสีพนขอความประทวงการยึดอาํนาจแลวขับรถพุงชนรถถังอยางแรงไดกลาวเมื่ออยูที่
โรงพยาบาลวา เขาไมไดช่ืนชอบรัฐบาลชุดที่แลวนกัแตรูสึกผิดหวังเมือ่เห็นคนนําดอกไมไปมอบให
ทหารดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส ทําใหเขาใจกนัไปวามเีพียงไมกี่คนทีไ่มเห็นดวยกับการทํารัฐประหาร 
ไมกี่วนัตอมาคนขับแท็กซี่ผูนี้ก็แขวนคอตายบนสะพานหลังจาก
ขาราชการชั้นสูงคนหนึ่งไดแสดงความเหน็เปนเชิงดูถูกการประทวงของ
เขา นอกจากนีร้ายการสนทนาขาว สถานีวทิยุชุมชน เว็บไซทบน
อินเตอรเน็ท ตลอดจนสื่อรูปแบบอื่นที่ประชาชนใชแสดงความคิดเหน็ก็
ถูกสั่งปด หรือไมก็ถูกควบคมุตรวจสอบอยางใกลชิด ส่ือมวลชนไดรับ
คําสั่งให “รวมมือ” กับคณะปฏิรูปการปกครองฯ ซ่ึงสวนใหญยอมปฏิบัติ
ตาม ผูส่ือขาวหญิงคนหนึ่งซึ่งเดินทางไปตางประเทศกบัคณะผูติดตาม 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีคนใหมของรัฐบาลชั่วคราว 

เปรียบวาตวัเธอเหมือนคนเกาหลีเหนือที่ถูกสั่งใหไปทําขาวอันทรงเกยีรติ
เลิศหรูใหนายคิม จอง อิล ผูนําเกาหลใีต   

 

ชาวเกาหลีประทวง
รัฐประหารในไทย 
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รัฐธรรมนูญแตง กับ รัฐธรรมนูญแท 
ศาสตราจารยเทด แม็คดอรแมน อาจารยมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา ไดเขียนไวเมื่อป คศ.
1993 และตั้งขอสังเกตวารัฐธรรมนูญที่มีมาในประเทศไทยนั้นถูกมองวาเปนรัฐธรรมนูญแตเพยีงใน
นามมากกวาจะเปนตวับทกฏหมายที่แทจริง คือเปนรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นเพื่อใหผูปกครองมีอํานาจ
ตามกฎหมายในการปกครองประเทศ มากกวาเปนการตรากฎหมายอนัเปนพื้นฐานสําคัญที่ทุกคนพึง
ปฏิบัติตาม เขาเขียนวา “นักวิเคราะหการเมืองสวนใหญยอมรับวารัฐธรรมนูญในไทยมีบทบาทเพยีงแค
ทําใหกลุมพลังการเมืองที่กมุอํานาจอยูในเวลานั้นมีสิทธทิี่จะใชอํานาจตามกฎหมาย” นี่คือเหตุผลที่
ประเทศไทยมรัีฐธรรมนูญใหมทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนมอืผูมีอํานาจ 
 ทวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดฉีกแนวไปจากประเพณีปฏิบัติเดิม 
นับเปนครั้งแรกที่ไทยมีรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน คณะกรรมการราง
รัฐธรรมนูญเองก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ไมใชจากการคัดเลือกโดยทหาร มีการรวมตัวของ
ประชาชนที่เปนกลุมอิสระนบัพันนับหมืน่โดยมีจุดประสงคเพื่อชักจูงใหประชาชนหันมาสนใจและมี
สวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญมากขึ้น รวมถึงชวยกนัตดิตามความคืบหนาหลังประกาศใชเปน
กฎหมาย ป 2544 ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ อาจารยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรเขียนวา 
 “รัฐธรรมนูญฉบับใหมสะทอนใหเห็นการตกผลึกของระบอบประชาธิปไตยไทยตลอด 67 ปที่
ผานมา เพราะการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับลาสุดนี้ไมไดเปนเพียงการแกกฎหมายบางมาตราทีม่ีอยู
ในรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ แตเปนการปฏิรูปทางการเมืองที่ดึงเอาประชาชนสวนใหญเขามามีสวนรวม
นับแตเร่ิมมีการรางรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้กระบวนการรางรัฐธรรมนูญทั้งหมดกน็ับเปนปรากฏการณที่
ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในประวัติศาสตรการเมืองไทยสมยัใหม รัฐธรรมนูญป 2540 ตางจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับกอนๆ ที่เคยมีการประกาศใชเพราะผูมอํีานาจตองอาศัยสิทธิตามกฎหมายในการปกครองตรงที่
เปนรัฐธรรมนูญที่ริเร่ิมและเรียกรองโดยประชาชนที่ตองการใหระบอบการปกครองที่มีความเปน
ประชาธิปไตยอยางแทจริงหยั่งรากลงในผนืแผนดนิไทย” 
   ที่สําคัญคือรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ไดกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงครั้งสําคัญตอการจัด
กระบวนการพิจารณาคดีอาญาในประเทศไทย เพราะเปนครั้งแรกที่หลักแหงกฎหมายกลายเปนสวน
หนึ่งของกฎหมายสูงสุดอยางแทจริง ตอกรณีนี้ดร.กิตตพิงษ กิตตยิารักษ อดีตอธิบดกีรมคุมประพฤติได
เขียนวา 
 “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องการจดัระบบกระบวนการพจิารณาคดีอาญา
ใหมหมด ขั้นตอนในการยกรางรัฐธรรมนูญยังสอดคลองกับความรูสึกของประชาชนที่ตองการใหมกีาร
ปฏิรูป เพราะประชาชนรูสึกไมพอใจในกระบวนการพิจารณคดีอาญาหลังจากทีม่ีการเสนอขาวทางสื่อ
ตางๆ อยางกวางขวางเรื่องการใชอํานาจโดยมิชอบของเจาหนาที่สอบสวนดําเนินคดอีาญา การละเมิด
สิทธิมนุษยชน และกระบวนการพิจารณาคดีอาญาที่ดําเนนิไปอยางอืดอาดลาชาและขาดการตรวจทาน
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อํานาจอยางเพยีงพอ ประชาชนยังรับรูถึงความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางผูพิพากษากับหนวยงานอืน่ที่
เกี่ยวของกับการพิจารณาคด ีซ่ึงบางครั้งไดแพรไปสูบุคคลภายนอกและนํามาซึ่งความเสื่อมศรัทธาของ
ประชาชนตอกระบวนการยตุิธรรม จากสภาพความเปนมาที่กลาวมานีท้ําใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ใชเปนโอกาสในการแนะนําใหเกิดการยกเครื่องกฎหมายวาดวยการพิจารณาความอาญาของไทยครั้ง
ใหญขึ้น”  
 รัฐธรรมนูญฉบับนี้กอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางในทกุๆ กระทรวง ทบวง กรม 
ของรัฐทั้งดานโครงสรางและขั้นตอนการดําเนินงาน พรอมกับการตอกย้ําใหตระหนกัถึงสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ มีการออกกฎหมายและจัดตั้งหนวยงานหรือสถาบันใหมๆ  ขึ้นเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ไปสูการปฏิบัติโดยมีศาลยุติธรรมใหการปกปองคุมครอง เมื่อมีการดําเนนิคดกีับกลุมผูประทวง
โครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย จําเลยไดรับการตัดสินวาไมมีความผิดหลังจากที่ยนืยนัวาตนมีสิทธใิน
การชุมนุมและแสดงความคดิเห็นอยางเสรภีายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ เชนเดยีวกับขาราชการจาก
กรมการปกครองสวนทองถ่ินที่จัดการชุมนุมประทวงบริษัทเอกชนทีข่อสัมปทานทําเหมืองฟอสเฟต
แลวถูกบริษัทฟองก็ไดรับการตัดสินวาไมมีความผิด สวนเจาหนาที่สํานักงานปองกนัและปราบปราม
การฟอกเงินถูกตัดสินวามีความผิดฐานละเมิดสิทธิสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ที่ไปตรวจสอบบญัชี
ธนาคารและขอมูลสวนตัวดานการเงินของนักกจิกรรมทางสังคมหาคนโดยผิดกฎหมาย หรือกรณีที่
ทนายความผูหนึ่งฟองดําเนนิคดีพนกังานอัยการขอหาปฏิเสธไมรับตนเขาทํางานเนื่องจากความพิการ
ทางรางกาย ซ่ึงศาลไดตัดสินวาโจทกไดรับความเสียหายจากการเลือกปฏิบัติอันเปนการขัดตอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
 ยังมีส่ิงใหมๆ เกิดขึ้นอีกหลายอยางจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เชน การกระจายเสียงทาง
สถานีโทรทัศนและวิทยุถือเปนทรัพยากรของชาติที่ตองนําไปใชเพื่อประโยชนของสาธารณชน (มาตรา 
40) และนี่คือหลักการที่สุภญิญา กลางณรงค นักรณรงคตอสูเพื่อปกปองสิทธิของสื่อมวลชนใชเปนขอ
ถกเถียงในศาลจนประสบความสําเร็จในการตอสูกับบริษัทยักษใหญดานโทรคมนาคมของอดีต
นายกรัฐมนตรซ่ึีงมีทรัพยากรมากมายมหาศาล เมื่อเดือนมนีาคม 2549 ศาลอาญากรุงเทพไดถอนฟองคดี
หมิ่นประมาทที่บริษัทชินคอรปอเรชั่นของอดีตนายกรัฐมนตรีเปนโจทกยื่นฟอง โดยกลาววาเธอได
ช้ีใหเห็นวาบริษัทไดรับผลประโยชนดานเศรษฐกิจเพิ่มขึน้นับตั้งแตเขาเขามาดํารงตําแหนงเปน
นายกรัฐมนตร ีหรือการที่หนวยงานรัฐตองแจงใหประชาชนรับทราบถึงโครงการใดๆ ก็ตามที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมหรือตอคุณภาพชวีติของคนในทองถ่ินกอนการอนุมัติโครงการ 
(มาตรา 59) และนี่คือบทบัญญัติใหมของรัฐธรรมนูญที่ศาลใชเปนพื้นฐานในการตัดสินรัฐมนตรี 
กระทรวงอุตสาหกรรม และสั่งใหเพิกถอนสัมปทานการทําเหมืองในจงัหวัดขอนแกนที่ไมเคยมกีารทํา
ประชาพิจารณเมื่อป 2547 
 การมีกฎหมายใหมกระตุนใหเกิดการคิดและการกระทําใหม อยางกรณีของจินตนา แกวขาว 
แกนนําคัดคานการสรางโรงไฟฟาจังหวดัประจวบคีรีขนัธผูชนะคดี เมื่อศาลตัดสินวาเธอไมเพยีงมีสิทธิ
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ในการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเทานั้น แตยังมีสิทธิในการ
เขาไปมีสวนรวมในการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตามที่ระบุ
ไวในมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหมอีกดวย ศาลยังตั้งขอสังเกต
ตอไปวามาตรานี้และมาตราใหมอ่ืนๆ ถูกบัญญัติขึ้นโดยมีจุดมุงหมาย
เฉพาะเพื่อพัฒนาการปกครองที่เปนประชาธิปไตยที่ตองการให
ประชาชนคนสามัญเขามามีสวนรวมมากขึ้นในกจิกรรมทางการเมืองและ
กิจกรรมที่เกีย่วของกับสาธารณชนมากกวาที่เคยเปนมาในรัฐธรรมนูญ
ฉบับกอนๆ 
 รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 เปนเครื่องชี้วัดความกาวหนาครั้งสําคัญ
ในกระบวนการคิดของคนไทยในประเดน็เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและการจดัการสังคมของตน 
เปนรัฐธรรมนูญที่สงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนับลาน และทําใหคนไทยเขาใจ
ความหมายของคําวามติมหาชนดีขึ้นวาหมายถึงการทําความตกลงรวมกันระหวางประชาชนทัว่ไป จาก
ที่แตกอนคําวา “มติมหาชน” ถูกเขาใจไปในแงของระบบอุปถัมภที่คนชั้นนําเปนผูตดัสินใจแทนคนอื่น 
ในไมชาประชาชนทั่วประเทศก็ไดแสดงใหเห็นวาตนเขาใจความหมายทีแ่ทจริงของคําวามติมหาชน
ดีกวาพวกผูมีอํานาจในระบอบเดิม  
 รัฐธรรมนูญป 2540 ยังมีความสําคัญตอหลายๆ ประเทศไมใชเฉพาะตอประเทศไทย เพราะเปน
ตัวอยางใหกับประเทศอื่นๆ ในภูมภิาคที่ถูกเกาะกินดวยระบอบการปกครองแบบอํานาจนยิมเบ็ดเสร็จ
และความไรซ่ึงกฎหมาย ดังที่ศาสตราจารยแอนดรูว ฮารดิง จากมหาวทิยาลัยลอนดอนไดเขยีนวา “การ
ปฏิรูปกฎหมายมหาชนของไทยควรถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งในแงของพัฒนาการการรางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญใหมในเอเชียและในประเทศกําลังพัฒนาโดยทัว่ไป”   
 ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับใหมจึงใหอํานาจประชาชนไทยวาเปนกลุมผูปกครองใหมและยังเปน
การริเร่ิมกระบวนการวางกฎเกณฑขั้นพื้นฐานบางอยาง เปนการชวงชงิอํานาจคืนมาจากกลุมอํานาจเดิม 
คือทหารกับพวกชนชัน้นํา และพยายามทําใหอํานาจตกไปอยูในมือของประชาชนดวยการออกกฎหมาย
ใหมและจัดตั้งหนวยงานทีเ่ปนอิสระ แตเปนที่นาเสียดายวาการขาดอํานาจคุมครองอยางพอเพยีงทําให
ธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ตองพยายามตอสูเพื่อปกปองสถาบันที่ตนสรางขึ้นใหสามารถทําหนาที่ได
อยางเปนอิสระตอไปขณะทีต่องเผชิญหนากับความหลงอํานาจชนิดขาดการควบคุมของทรราชกับกลุม
ผูสนับสนุนเขาที่ไดรับเลือกตั้งเขามา แตการจัดการกับปญหาดังกลาวภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายระบุไวก็
ถือเปนความทาทายของระบอบการปกครองอันมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด 
 รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ประกาศใชเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม ตางกับรัฐธรรมนูญ 2540 เพราะทําให
ประเทศไทยตองกลับไปใชรัฐธรรมนูญแบบจอมปลอมอีกครั้ง และอํานาจตกไปอยูในมือของชนชั้นนํา
ที่เปนทหารขณะที่พยายามสรางภาพใหเปนตรงขาม รัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้ใหอํานาจทหารซึ่ง
ปรับเปลี่ยนโฉมหนาใหมในการตัดสินใจและแตงตั้งบุคคลที่จะมาเปนผูนํารัฐบาลชุดใหม นอกจากการ

สุภิญญา กลางณรงค 
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แตงตั้งนายกรฐัมนตรีซ่ึงเปนพลทหารอาชีพและยงัเปนเพื่อนรวมงานที่มีความใกลชิดสนิทสนมกบั
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองฯ แตงตั้งประธานและรองประธานสภาชั่วคราวแลว ทหารยังแตงตัง้
สมัชชาแหงชาติซ่ึงมีสมาชิก 2000 คน และใหคัดเลือกภายในสมาชิกดวยกันเองขึน้มา 200 คน จากนัน้
ทหารก็จะเลือก 100 คนขึ้นมารับผิดชอบการแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบดวย
สมาชิกจํานวน 35 คน โดย 25 คนใหคัดเลือกมาจาก 100 คน สวนอีกสบิคนที่เหลือทหารจะเปนผู
แตงตั้งเอง คาดวากระบวนการนี้จะกนิเวลาเกือบตลอดป 2550  
  ขณะเดียวกนัสภานิติบัญญัติช่ัวคราวก็ถูกตั้งชื่ออยางเหมาะสมวา “สภานายพล” เพราะใน
บรรดาสมาชิก 242 คนที่มีการประกาศรายชื่อเมื่อเดือนตลุาคม 76 คนเปนนายพลทหารชั้นสูงที่เกษยีณ
ราชการหรือยงัรับราชการอยู สมาชิกสวนใหญที่เหลือกเ็ปนขาราชการ นักธุรกิจกับนกัวิชาการ ความ
แตกตางที่เห็นคือสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้มีตัวแทนทีม่าจากภาคผูใชแรงงานเพยีงคนเดียว และสี่คน
มาจากพรรคการเมือง 
 คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายที่ใหมีการแกไขรฐัธรรมนูญชั่วคราวขณะยังอยูในขัน้ยก
ราง เพราะมีรายช่ือผูรางเปนคณะเดียวกับคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญป 2534 ถูกเพิกเฉย จึงไมใช
เร่ืองนาประหลาดใจเมื่อนกัวิชาการและนกักฎหมายอาชพีคนอื่นๆ ออกมาแสดงความหวงใย ในมาตรา 
34 ที่บัญญัติใหทหารมีอํานาจเรียกคณะรฐัมนตรีมาประชุมเพื่อรับฟงความคิดเหน็จากทหารไดทกุครั้งที่
ทหารเห็นสมควรนั้น นายทองใบ ทองเปา นักกฎหมายดานสิทธิมนุษยชนและอดีตสมาชิกวุฒิสภาได
เขียนวา “ไมใชเร่ืองฉลาดนัก” เพราะเปนการ “ผิดคําพูดที่ใหไววาจะไมเขามายุงเกีย่วในการปกครอง
ของฝายพลเรือน” ภาพการตูนในเว็บไซทหนังสือพิมพประชาไททําใหเราเขาใจสถานการณดังกลาวได
ชัดเจนขึ้น คือภาพสภารางรฐัธรรมนูญมีร้ัวลวดหนามกัน้ มีชาวบานสองคนยืนเกาะรั้วตะโกนมาจาก
ดานนอก 
  
   

สภารางรัฐธรรมนูญ:หามเขา (ที่มา- ประชาไท) 
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ปกครองโดยทหาร? 
เมื่อไมกี่ปที่ผานมาเจาหนาทีร่ะดับสูงขององคการสหประชาชาติในประเทศกัมพูชาไดพบกับรัฐมนตรี
คนหนึ่งของไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณการดําเนินงานของศาลในประเทศไทย โดยแสดงความ
กังวลที่ศาลขาดอิสระในการปฏิบัติหนาที่และถามวารัฐบาลตั้งใจจะแกปญหานี้อยางไร รัฐมนตรีคนนั้น
ไดตอบเพยีงวา “อยาหวงเลย ผมจะทําใหหนวยงานเหลานั้นมีอิสระในการทํางานเอง” 
 ในเดือนพฤศจกิายน 2549 นายกรัฐมนตรีช่ัวคราวซ่ึงคงจะหลงประเด็นแบบเดยีวกับรัฐมนตรี
คนนั้นกไ็ดออกมาพูดวารัฐบาลของตน “มีความมุงมั่นทีจ่ะฟนฟูหลักแหงกฎหมายใหกลับคืนมา” ดวย
การปฏิรูประบบการบริหารงานของกระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ และสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

หัวใจสําคัญประการหนึ่งของหลักแหงกฎหมายคือทุกคนมีความเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย 
หมายความวาไมมีใครอยูเหนือกฎหมาย แปลวาทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายสามญัและไดรับความ
คุมครองโดยกระบวนการยุตธิรรมเหมือนกนัโดยไมคํานึงถึงสถานะหรือตําแหนงใดๆ  

อยางไรก็ตาม ในมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ผูนาํรัฐประหาร 19 กันยา รวมทัง้บุคคล
ทุกคนที่ไดรับการมอบหมายหรือคําสั่งจากคณะผูกอการรัฐประหาร ซ่ึงก็รวมทั้งพลเอก สุรยุทธดวยนั้น 
กลับไดรับยกเวนจากความผดิสําหรับการกระทําใดๆ ก็ตามทั้งกอนและหลัง หรือในวนัที่กอการนัน้  

“บรรดาการกระทําทั้งหลายของหัวหนาและคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมตลอดทั้งการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ดังกลาว หรือของผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากหัวหนา หรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อันไดกระทําไปเพือ่การยึดและควบคุมอํานาจการ
ปกครองแผนดิน เมื่อวนัที ่19 กันยายน พทุธศักราช 2549 นั้น การกระทําดังกลาวมาทั้งหมดนีไ้มวาเปน
การกระทํากอนหรือหลังวนัที่กลาวมา เพื่อใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบรหิาร หรือในทาง
ตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทําอันเปนการบรหิารราชการอยางอื่น ไมวากระทําในฐานะ
ตัวการ ผูสนับสนุน ผูใชใหกระทํา หรือผูถูกใชใหกระทาํ และไมวากระทําในวนัที่กลาวนั้นหรือกอน 
หรือหลังวันทีก่ลาวนั้น หากการกระทํานัน้ผิดตอกฎหมาย ใหผูกระทําพนจากความผดิ และความรับผิด
โดยส้ินเชิง” 

ในรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ของไทยก็มีบทบัญญัติที่คลายกันนี้ ยกเวนในรัฐธรรมนูญ 2540 
ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่จะไดรับการอนุมัติจากทหารที่กุมอํานาจอยูในขณะนีก้็คงเอาบทบัญญัติ
ดังกลาวมาบรรจุเปนมาตราหนึ่งเชนกัน 

มาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเปนการขัดตอหลักกฎหมายโดยตรง เพราะทําใหคณะ
ผูกอรัฐประหารและบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวของรอดพนจากกฎหมายและอํานาจศาล มาตรานี้ยังขัดตอ
คําพูดที่ทหารใหไววาจะยึดมั่นในสนธิสัญญาสหประชาชาติ  เมื่อเร็วๆ นี้ผูเชี่ยวชาญจากองคการ
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สหประชาชาตไิดช้ีใหเหน็อยางชัดเจนวาการใหผูทําผิดไดรับเวนโทษดวยการใชนโยบายนิรโทษกรรม
แบบเหวี่ยงแหนี้เปนการขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ ซ่ึงศาลในประเทศไดเพกิถอนคําสั่งนิรโทษ
กรรมดังกลาวในภายหลังเพิม่มากขึ้นเรื่อยๆ สาระสําคัญในมาตรา 2 ของอนุสัญญาระหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมอืงและสิทธิทางการเมืองซึ่งไทยเปนภาคีอยูดวยนัน้ เปนการทําใหกฎหมายมีอํานาจโดย
เทาเทียมกนัและยุติการนิรโทษกรรมที่เคยใชปกปองความผิดทางอาญา ประเทศไทยเคยถูกวิจารณอยาง
รุนแรงมาแลวตอกรณีที่รัฐปกปองทหารและตํารวจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขณะปฏิบตัิหนาที่ในชวงที่มี
การใชพระราชกําหนดบริหารราชการแผนดินในสถานการณฉุกเฉนิ ดังนั้น การยกเวนโทษจึงเปนการ
ทําผิดตอบทบาทหนาที่ที่รัฐพึงปฏิบัติและไมไดทําใหความกลัวของประชาชนวาทหารและตํารวจไทย
จะอยูเหนือกฎหมายลดนอยลง  

เดือนพฤศจกิายนนายกรัฐมนตรีช่ัวคราวยงัออกมาแสดงความคิดเหน็อกีเรื่องที่ดูเหมอืนจะโดย
ไมไดตั้งใจ เขาบอกวา “ผมไมไดเปนนักการเมือง และไมมีผลประโยชนพิเศษใดๆ ผูกมัด” แตอีกดาน
หนึ่งเขากลับบอกวา “ผมมีอํานาจที่มาพรอมกับการไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรใีหปฏิบัติงานอยาง
รวดเร็วและเดด็ขาด” พลเอกสุรยุทธกลายเปนความดีงามถูกตองที่เกิดมาจากความชัว่ราย เขากําลังบอก
วาความจริงที่วาเขาไมไดเกีย่วของกับพรรคการเมืองใดๆ และไมไดเปนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้น
เปนเรื่องที่ด ี

อํานาจอธิปไตยในระบบรัฐสภาเปนสิ่งที่ไมอาจแยกจากหลักแหงกฎหมาย หมายความวา
รัฐบาลที่เปนอิสระมีอํานาจทีจ่ะผานมติเพื่อบังคับใชเปนกฎหมายโดยปราศจากการแทรกแซงจากกลุม
อํานาจอื่น และกฎหมายเหลานั้นก็อาจอยูภายขอบเขตอํานาจของศาล ในแงนี้อํานาจตลุาการก็จะ
เขมแข็งขึ้นและเปนการยืนยนับทบาทหนาที่ในฐานะผูใชกฎหมาย 

การที่นายกรัฐมนตรีออกมายืนยนัวาตนมอิีสระที่จะทําในสิ่งที่เห็นวาจาํเปนเพื่อผดุงไวซ่ึงหลัก
แหงกฎหมายจึงเปนคําพูดทีข่ัดกับหลักแหงตรรกะโดยสิน้เชิง เพราะมแีตประมุขของรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้งตามหลักแหงกฎหมายซึ่งก็รวมถึงการมีรัฐสภาและศาลเทานั้นที่อาจผดุงไวซ่ึงหลักแหง
กฎหมายได ทีม่าของตําแหนงนายกรัฐมนตรีและการอางอํานาจที่ตนมจีึงเปนการละเมิดกฎหมายเสยีเอง 

 เมื่อไมมีรัฐสภาที่มีอํานาจสงูสุดในการปกครองประเทศ ใครคือผูออกกฎหมายในประเทศ
ไทย? แนนอนวาไมมีใครสามารถตอบคําถามนี้กับประชาชนได ทหารและตํารวจที่ไมไดมาจากการ
เลือกตั้ง ขาราชการกับนักวชิาการที่ทําหนาที่แทนประชาชนนะรึ นีก่็ไมใชหลักฐานที่พิสูจนถึงความมี
กฎหมายเชนกนั 

นอกจากนี้ทหารยังไมเขาใจความหมายของคําวา “ความเปนอิสระ” ในการทํางานของฝายตุลา
การ ดูเหมือนพวกเขาจะคดิวาการลมลางรัฐธรรมนูญ ส่ังใหศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนหนึ่งในสามศาล
ปกครองระดบัสูงของประเทศสิ้นสุดลงแลวส่ังใหมีการตั้งศาลใหมขึ้นมาแทนนัน้จะสามารถทําใหการ
ทํางานของศาลมีความเปนอสิระเพียงเพราะพวกเขาบอกวามันเปนเชนนั้น 
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มาตรา 18 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของไทยซึ่งประกาศใหเปนกฎหมายโดยหัวหนาคณะ
ปฏิรูปฯ บัญญัติวา “ผูพิพากษา และตุลาการ มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ในพระปรมาภิ
ไทพระมหากษัตริย ใหเปนไปโดยเทีย่งธรรมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้” มาตรา 35 ก็ส่ังวาใหมี
การแตงตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาแทนศาลรัฐธรรมนูญ โดยใหประธานศาลฎีกาเปนประธาน 
ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน  
 ที่จริงบทบัญญัติเหลานี้ไมไดยืนยันความมีอิสระในการทํางานของศาลไทยแตประการใด ความ
เปนอิสระของผูพิพากษาไมใชส่ิงที่จูๆ จะมาประกาศบอกกันได การทําหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพและ
ความมั่นคงในตําแหนงหนาที่ที่ผูพิพากษาไดรับตางหากที่แสดงความเปนอิสระอยางแทจริง การ
ประกาศใชกฎหมายที่เรียกวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เปนการละเมิดกฎหมายเสียเอง เพราะมีคําสั่งแตงตั้ง
ศาลและสมาชิกขึ้นมาแทนทีศ่าลที่มีอํานาจสูงกวาดวยการลงนามคําสั่งโดยทหารที่ไดอํานาจมาจากการ
ใชกําลัง 

ที่สําคัญที่สุดความเปนอิสระในการทํางานของผูพิพากษาตองมีความมัน่คงของตําแหนงหนาที่
เปนเครื่องยืนยัน หมายความวาฝายบริหารหรือฝายอื่นของรัฐบาลไมมีสิทธิ์มาสั่งยายหรือแตงตั้งผู
พิพากษา หมายความวาบุคคลหรือหนวยงานใดที่ไมไดมอํีานาจตุลาการจะมาสั่งเปดหรือปดศาลไมได 
หมายความวาเมื่อมีการแตงตัง้บุคคลใดขึ้นมาดํารงตําแหนงเปนผูพิพากษาแลว บุคคลนั้นตองไมถูกยาย
อยางงายดายหรือรวดเร็ว 

มีบทความแสดงทัศนะและตัวอยางมากมายทั่วโลกทีย่อมรับกันวาความมั่นคงของตําแหนง
หนาที่คือหวัใจสําคัญของความมีศักดิแ์ละสิทธิ์แหงศาลและการผดุงไวซ่ึงหลักแหงกฎหมาย ในเอกสาร
ของชาวสมาพันธรัฐ ผูรางรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาสามคนกลาววา “ไมมีอะไรสําคัญไปกวาความ
มั่นคงแหงตําแหนงหนาที่ที่จะทําใหผูพพิากษามีอิสระในการทํางาน” และเปนการทาํตามหลักการขั้น
พื้นฐานของสหประชาชาติเมื่อ ค.ศ. 1985 วาดวยความมอิีสระในการทาํงานของฝายตุลาการที่ประกาศ
วา “ผูพิพากษาซึ่งไมวาจะมาจากการเลือกตัง้หรือแตงตั้งยอมไดรับหลักประกันในความมั่นคงแหง
ตําแหนงหนาที่”  

รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ไดวางแนวทางไวอยางชัดเจนเรื่องระบบตรวจสอบและการทานอํานาจ
เพื่อปกปองความเปนอิสระในการทําหนาที่ของผูพิพากษา โดยมีขั้นตอนการแตงตั้งและความมัน่คง
ของการดํารงตําแหนง และมีความพยายามอยางจริงจังในการจัดโครงสรางสถาบันดวยตระหนกัถึง
ความสําคัญของความมีอิสระในการทําหนาที่ ทั้งยังใหอํานาจแกศาลสูงอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ใน
รายงานป 2546 ดร.เจมส ไคลนอธิบายวา 

“รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสิบหาฉบับที่เคยมีมาถูกนําไปรับใชประมวลกฎหมายและ
ระเบียบการบริหารราชการแผนดินทีพ่วกเจาขุนมูลนายเปนผูกําหนดขึน้เพื่อควบคุมคนในสังคมดวย
การจํากัดสิทธแิละเสรีภาพขัน้พื้นฐานของประชาชน...นกัการเมือง ทหารกับพวกขาราชการพลเรือน
ระดับสูงมักสงวนอํานาจในการตีความกฎหมายและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไวใหตวัเองเสมอ” 
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ผิดกับรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ที่มีผูพยายามทําใหเปนบรรทัดฐานของกฎหมายโดยใหหนวยงาน
ของรัฐอยูภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญูแทนที่จะเปนตรงขาม ซ่ึงนับเปนการเปลี่ยนแปลงอยาง
ขนานใหญและแนนอนวาไดนํามาซึ่งปญหาและความขดัแยง ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญและหนวยงาน
อิสระอ่ืนๆ ที่เห็นไดชัดก็เชนคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงตองตกอยูในสถานการณความขัดแยง ทําไม
เราตองแปลกใจกับเรื่องนี้? ในเมื่อการจัดตัง้สถาบันใหมๆ  โดยเฉพาะสถาบันที่ไปทาทายระบบอํานาจ
เดิมก็เปนการยัว่ยใุหเกิดการทะเลาะเบาะแวงโดยตวัมันเองอยูแลว และกอนเกิดรัฐประหาร 19 กันยา 
ศาลสูงของไทยก็กําลังแกไขความขัดแยงนีอ้ยู ประเดน็ของความขัดแยงที่วาก็คือจะใหสังคมไทยตัง้อยู
บนหลักแหงกฎหมายหรือหลักของผูมีอิทธิพล พวกที่มาจากการยึดอํานาจไดรับการสนับสนุนจาก
ประชาชนและพระมหากษัตริย แลวมีอะไรที่เปลี่ยนไปบาง?  

รัฐธรรมนูญชั่วคราวตางจากรัฐธรรมนูญป 2540 ตรงที่ไมใหหลักประกนัเรื่องอิสระในการ
ทํางานแกศาลยุติธรรม อีกทั้งพวกทหารที่เขามายึดอํานาจก็ไมไดใหความสนใจเรื่องดังกลาวอยาง
แทจริง การแตงตั้งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหมคือการปฏิเสธความหมายของคําวาอิสระใน
การทํางานของศาลนั่นเอง การที่ทหารสั่งใหหนวยงานตางๆ ของรัฐไปไลเอาผิดกับคนในรัฐบาลชดุที่
แลวแสดงใหเห็นวาความสนใจของทหารจํากัดอยูแคเร่ืองการใช “ความยุติธรรม” ตามที่ตนเหน็ชอบ
เพื่อไปทําเรื่องที่ผิดกฎหมายของพวกตนเทานั้น หาใชเพราะตองการผดงุไวซ่ึงหลักแหงกฎหมายไม    

ศาสตราจารยวรเจตน ภาคีรัตน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกลาวไวอยางถูกตองวา
ประเทศไทยยงัตองเจอกับรัฐประหารไปอกีนานตราบใดที่ศาลไทยยังยอมรับกฎหมายนิรโทษกรรมที่
พวกผูกระทําผิดผานเปนกฎหมายเพื่อปกปองตัวเอง อาจารยวรเชษฐบอกวา “กระบวนการยุติธรรมใน
ไทยยังมีความเหลื่อมลํ้าตรงที่ไปยอมรับกฎหมายที่ผูมีอํานาจเขียนขึ้น แมกฎหมายนัน้จะขัดตอความ
ถูกตองชอบธรรมและสามัญสํานึกของประชาชนก็ตาม”    

แทจริงแลว “ความเหลื่อมลํ้า” นี้เองที่เปนประเด็นสําคัญของปญหาในประเทศไทย เพราะตราบ
ใดที่ฝายผูมีอํานาจในการออกกฎหมายยังไปเห็นดเีห็นงามกับการยดึอํานาจแบบผิดกฎหมาย ประเทศ
ไทยก็ตองเผชญิกับการยึดอํานาจแบบผิดกฎหมายตอไป ตราบใดที่คําสั่งของพวกทหารยังถูกนําไปเขียน
เปนกฎหมายในรัฐธรรมนูญฉบับใหม การปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญของไทยก็ยังคงเปนการ
เขียนนยิายตอไป 
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คําสัญญาวางเปลาตอสถานการณภาคใต 
ไมกี่วนัหลังรัฐประหาร 19 กันยา มีความคาดหวังกันวาเหตุการณรุนแรงและการบาดเจ็บลมตายใน
ภาคใตอาจลดนอยลง แตกเ็หมือนเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องที่ไมไดเปนเชนนั้น การวางระเบิดและการลอบ
ยิงยังดําเนินตอไป และขีดความรุนแรงอาจเพิ่มสูงขึ้นดวยซํ้า 

เดือนตุลาคมนกัตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนสองคนถูกฆาตายในเหตุการณทีท่ําใหคนอื่นๆ ที่ทํางาน
ในพื้นที่รูสึกกงัวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองอีกครั้ง รายแรกคือมูฮัมหมัด ดไุน ตนัยีโน ถูกยิง
เสียชีวิตใกลบานพักที่อําเภอตากใบ จังหวดันราธิวาส ครอบครัวของดุไนเลาวาเขาถกูฆาตายหลังไดรับ
โทรศัพทแลวขี่มอเตอรไซดไปขางนอก ดไุนเปนผูใหญบานที่คอยชวยเหลือลูกบานที่เดือดรอนจากการ
คุกคามของเจาหนาที่รัฐหรือจากการถูกดําเนินคดีโดยไมมีหลักฐาน อีกรายคือฮัสซัน ยามาเละ 
ผูใหญบานในอําเภอรามัน จงัหวัดยะลา ถูกยิงเสียชีวิตกบัเพื่อนอีกคนหลังจากที่เขาไปยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และตอกลุมสิทธิมนุษยชนในประเทศเกีย่วกับวธีิที่เจาหนาทีก่อง
กําลังรักษาความมั่นคงปฏิบัติตอชาวบานในพื้นที่  

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตถูกโหมกระพือใหรุนแรงยิ่งขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล
ชุดกอน การประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการแผนดินในสถานการณฉุกเฉินกอใหเกดิ
เหตุการณตางๆ ตามมา ไมวาจะเปนการกลาวหาเรื่องเจาหนาที่กองกําลังความมั่นคงลักพาตัวชาวบาน
ไปทรมานแลวฆาทิ้ง การทําใหชาวบานจํานวนมากเสียชีวิตขณะมีการจับกุมในเดือนเมษายนและ
พฤศจิกายนป 2547 การปรับเปลี่ยนโยกยายขาราชการในพื้นที่หรือการยกเลิกหนวยงานศอบต. ลวน
เปนความผิดพลาดในการบรหิารงานของรัฐบาลที่ทําใหสถานการณในภาคใตเลวรายลงทั้งสิ้น 
นอกจากนี้ยังมกีารแตงตั้งบุคคลจากฝายการเมืองซึ่งไมนาไววางใจใหมาสืบสวนคดีทีห่นวยงานรัฐควร
เปนผูดูแลรับผิดชอบ การแตงตั้งบุคคลทางการเมืองเหลานี้ขึ้นมาทําหนาที่เหมือนเปนการให
หลักประกนัวาทหารและตํารวจจะไมตองไดรับโทษสําหรับความผิดจากการทําใหผูตองขังเสียชีวิต
ระหวางการคมุขัง การทําใหชาวบานจํานวนมากเสียชีวิตหรือการละเมดิสิทธิมนุษยชนอื่นๆ การที่
พนักงานอยัการใชวิธีการสกปรกในการตามหาตัวผูบริสุทธิ์มาลงโทษแทนที่จะตามหาตัวผูกระทําผิดที่
แทจริงและเปนสิ่งที่ยังเกดิขึ้นจนทุกวันนี้เปนการทําลายความเชื่อมั่นทีช่าวบานในพืน้ที่มีตอความเปน
กลางของศาล 
 ป 2548 รัฐบาลไดตั้งคณะกรรมการสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ขึ้นเปนการเอาหนาวารัฐ
ตองการใหหนวยงานนี้เสนอแนวทางแกไขปญหาความขดัแยง และโดยเจตนาทีแ่ทก็เพื่อลดเสียง
วิพากษวจิารณที่เพิ่มขึ้นจากสาธารณะชนตอนโยบายการทํางานของรัฐ คณะกรรมการสมานฉันท
แหงชาติพยายามปฏิบัติหนาที่ของตนอยางดีที่สุดและในเดือนพฤษภาคม 2549 กอส. ไดสงมอบรายงาน 
132 หนาใหรัฐบาล เนื้อหาในรายงานอธิบายสภาพปญหาในสามจังหวดัชายแดนภาคใตวาโดยเนื้อแท
แลวปญหาไมไดแตกตางจากที่ชาวบานในชุมชนอื่นทัว่ทุกภาคของประเทศประสบอยูเลย แตปญหาใน
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ภาคใตถูกทําใหดูรายแรงกวาที่อ่ืนเปนเพราะกระแสความกดดนัที่เกดิจากการมีกองกําลังรักษาความ
มั่นคงลงไปอยูในพื้นที่มากเกนิไป เพยีงเพื่อตองการตอบโตกลุมซึ่งมีแนวคิดเรื่องการแบงแยกดินแดน
ซ่ึงเปนเพียงคนกลุมนอย ในบรรดาสาเหตุสําคัญของปญหาในภาคใต กอส. ระบุวาสาเหตุหนึ่งสืบ
เนื่องมาจากการใชอํานาจในทางที่ผิดอยางขาดการควบคมุของเจาหนาที่ฝายปกครองและการใช
มาตราการรุนแรงของเจาหนาที่รัฐ บวกกบัความไมยุติธรรมที่เกิดจากกระบวนการพิจารณาไตสวนคดี
และการทํางานของฝายปกครอง ขอเสนอของ กอส. จึงรวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสรางและการทํางาน
ของกระบวนการยุติธรรมในภาคใตเพื่อใหมีการบริหารงานที่สอดคลองกันมากขึ้น มีประสิทธิภาพและ
การตรวจสอบการทํางานมากขึ้น และเจาหนาที่รัฐตองเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน 
 รัฐบาลและเจาหนาที่ฝายความมั่นคงไดกลาวแสดงความชืน่ชมรายงานดงักลาวแตไมไดนําสิ่ง
ที่กอส. เสนอแนะไปปฏิบัติ มีเพียงมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งไปหาวธีิการที่จะนํา
ขอเสนอแนะจากกอส.ไปปฏิบัติแตก็ไมไดนําไปสูการลงมือปฏิบัติใดๆ พลเอกสนธิซ่ึงในเวลานั้นทาํ
หนาที่เปนผูรับผิดชอบพื้นที่ภาคใตยังไดกลาวสนับสนนุเห็นดวยกับสิ่งที่กอส.รายงาน แตกไ็มได
พยายามนําขอเสนอแนะเหลานั้นไปปฏิบัต ิ
 หลังการยึดอํานาจในเดือนกนัยายนรัฐบาลใหมกเ็นนความสนใจไปทีก่ารแกปญหาภาคใตอยาง
จริงใจ แตในวนัที่ 18 ตุลาคมกลับยืดเวลาการใชพรก.ในสถานการณฉุกเฉินในสามจงัหวัดชายแดนใต
ตอไปอีกสามเดือน พรก.ฉบบันี้เปนการใหอํานาจเจาหนาที่รัฐที่ละเมิดสทิธิมนุษยชนในประเทศไทย
ไดรับการยกเวนโทษ เดือนกรกฎาคม ศาสตราจารยฟลิป อัลสตัน ผูเสนอรายงานการประชุมพิเศษของ
องคการสหประชาชาติกรณีการวิสามัญฆาตรกรรมหรือการตัดสินคดีโดยพลการไดกลาววา “การใช
พรก.ในสถานการณฉุกเฉนิทําใหทหารและตํารวจยังคงลอยนวลจากการฆาตรกรรมตอไป” เขากลาว
เพิ่มเติมวา “การยกเวนโทษใหเจาหนาที่กองกําลังรักษาความมั่นคงที่กระทําการรุนแรงยังคงเปนปญหา
สําหรับประเทศไทย แตการประกาศใชพรก.ในสถานการณฉุกเฉินยิ่งทําใหเจาหนาที่พวกนี้มีอํานาจมาก
ขึ้น และทําใหการยกเวนโทษดูเหมือนเปนนโยบายของรฐั” เขาไดยืน่คาํขอตอรัฐบาลเพื่อเดินทางมา
ประเทศไทยหลายครั้งอยางนอยส่ีคร้ัง แตจนบัดนีก้็ยังไมมีหลักฐานวาคําขอของเขาจะไดรับการ
ตอบสนองจากรัฐบาลไทยหรือไม หรือเมื่อไรจึงจะมกีารยกเลิกการใชพรก.ฉุกเฉินในสามจังหวัด
ชายแดนใต 
 คณะทํางานองคการสหประชาชาติเร่ืองการบังคับใหบุคคลสูญหาย (the UN Working Group 
on Enforced and Involuntary Disappearances)เปนอีกหนวยงานหนึ่งขององคการสหประชาชาตทิี่ให
ความสนใจตอสถานการณในภาคใตของไทย ในป 2549 กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย (the 
Asian Human Right Commission, AHRC) รวมกับคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (the Working 
Group on Justice for Peace) ซ่ึงตั้งอยูในกรงุเทพฯ ไดยื่นคํารองตอองคการสหประชาชาติกรณีผูสูญหาย 
18 รายจากพืน้ที่ภาคใตของไทย ซ่ึงนี่เปนเพียงจํานวนเล็กนอยจากตวัเลขทั้งหมดที่ไมมีใครทราบ แตเชื่อ
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กันวากรณีคนหายที่เกิดขึ้นในภาคใตมจีํานวนเปนรอยในระยะเวลาไมกีป่ที่ผานมาจากจํานวนทั้งหมดที่
เกิดขึ้นทัว่ประเทศ 
 ในจํานวนรายชื่อคนหายทีย่ืน่ตอองคการสหประชาชาตนิั้นมีอยู 5 คน และในจํานวนนี้มีเด็ก
รวมอยูดวยคนหนึ่งที่เชื่อวาหายไปพรอมกนัในเดือนตุลาคม 2548 วิไลลักษณ มามะ กับสามีและลูกชาย
อายุ 4 ขวบ เดนิทางกับเพื่อนอีกสองคนเพื่อไปเอารถคันใหมที่อําเภอหาดใหญกอนเดินทางกลับบาน แต
ทั้งหมดไมเคยกลับถึงบาน เพื่อนคนหนึ่งของครอบครัวนี้มาที่บานและบอกวาเจาหนาที่ตํารวจกอง
ปราบปรามอาชญากรรมไดจบัตัววไิลลักษณและคนอื่นๆ ไป เจาหนาทีต่ํารวจที่หาดใหญบอกญาติวา
คนกลุมนี้หายตัวไปเพราะมีเร่ืองขัดแยง “สวนตวั” เชนเดยีวกับกรณีอ่ืนๆ ที่คลายกันนีใ้นภาคใตที่จนทุก
วันนีก้็ยังไมมีใครรูวาเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหลานั้น และไมเคยมีการสืบสวนหาขอเทจ็จริงอยางจริงจัง 
เจาหนาทีก่รมสอบสวนคดีพเิศษไปพบญาติเพื่อหาขอมูลบางอยางแตไมเคยแสดงความคิดเห็นใดๆ  
       

 

หาคนที่หายตวัไป-วิไลลักษณ มามะและคนอื่นๆ 
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พวกเขาอยูไหน 
 
 
 
 
 

ยะ เจาโดเลาะห      แวหะรง รอรฮิง 
วันที่หายไป 26 มีนาคม 2545     นที่หายไป 26 มีนาคม 2545 
สถานที่เกิดเหตุ โรงแรมพารควิว ยะลา   ถานที่เกิดเหตุ โรงแรมพารควิว ยะลา 
หายไปหลังพบเจาหนาที่ตํารวจ    ายไปหลังพบเจาหนาที่ตํารวจ 

 
 
 
 
 
 

อิมรอฮิม กาโยะ      อับดุลเลาะห ฮะยิมะสะเลห 
วันที่หายไป 8 มกราคม 2547     นที่หายไป 5 มิถุนายน 2548 
สถานที่เกิดเหตุ อําเภอบันนังสะตา ยะลา    ถานที่เกิดเหตุ สถานีรถไฟยะลา 
ถูกชายในเครื่องแบบนําตัวไปจากบานพัก    งสัยวาถูกจับขึ้นรถกะบะที่จอดรออยู 

 
 
 
 
 
 

แวะ อัดดุล วะหเอง บานิง     -อะหมัด อาหมีเด็น 
วันที่หายไป 15 ตุลาคม 2548    นที่หายไป 1 พฤศจิกายน 2548 
สถานที่เกิดเหตุ ระหวางปตตานีกับยะลา   ถานที่เกิดเหตุ ปตตานี 
ไมทราบรายละเอียดของการหายตัวไป   งสัยวาถูกเจาหนาทีต่ํารวจสะกดรอยตาม 

 
 
 
 
 

มุฮะหมัด เซ็นเร็น     บดุลเลาะห ซาลาม 
วันที่หายไป 1 พฤศจิกายน 2548    นที่หายไป 1 พฤศจิกายน 2548  
สถานที่ ปตตานี     สถานที่ ปตตานี 
สงสัยวาถูกเจาหนาที่ตํารวจสะกดรอยตาม   งสัยวาถูกเจาหนาทีต่ํารวจสะกดรอยตาม 
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เมื่อเจาหนาทีต่ํารวจหรือทหารจับคนๆ หนึ่งไปฆาแลวนําศพไปทิ้ง เขาไดทําฆาตรกรรมอําพรางที่
โหดเหีย้มและชั่วรายที่สุด การทําใหบุคคลหายไปถือเปนความรุนแรงทีม่ีการวางแผนมาอยางดียิ่ง เปน
การกระทําที่ทัง้โหดเหีย้มปาเถื่อนและมีการเตรียมการอยางถี่ถวน เพราะตองมีคนคอยสะกดรอยเก็บ
ขอมูล เตรียมแผนการลงมือ จัดหาคนทีจ่ะลงมือ จัดหายานพาหนะ อาวธุและสถานที่ ตองมีการทํา
รายงานเท็จ การทําลายหลักฐาน และตองเตรียมอางกฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงขอกฎหมายที่จะนํามาใช
ปกปองผูกระทําผิด การทําใหบุคคลสูญหายมักเกิดรวมกบัการละเมิดสทิธิมนุษยชนในรูปแบบอื่นๆ 
รวมทั้งการทรมาน การกักขงัหนวงเหนีย่วโดยไมใหติดตอกับใคร และการวิสามัญฆาตรกรรม คําวา 
“การทําใหบุคคลหายตัวไป” จึงเปนเพยีงการใชภาษาทีสุ่ภาพสําหรับการลักพาตัวไปกักขังโดยมเีจตนา
จะฆาทิ้งนัน่เอง 
 การกระทําทั้งหมดนีย้ังดําเนนิตอไปไดตราบใดที่ทุกฝายยงัปฏิเสธไมยอมรับความจริง ตราบใด
ที่สถาบันซึ่งทําหนาที่รักษากฎหมายถูกทําลาย บิดเบือนหรือเพิกเฉย การไมยอมรับความจริงนี้ไมได
จํากัดเพียงในรปูของการทําใหบุคคลหายตวัไปอยางเดยีว เพราะนานไปการกระทํานีจ้ะกลายเปน
มาตรฐานของปฏิกิริยาเมื่อเร่ิมมีการชี้มูลความผิดของเจาหนาที่รัฐ ซ่ึงในที่สุดจะขดัขวางความเปนไปได
ในการแกปญหาใดๆ ที่สําคญัที่สุดการทําใหบุคคลหายตัวไปเปนการปฏิเสธหนทางที่จะชดใชความผิด
แกผูตกเปนเหยื่อ เพราะหนวยงานของรัฐไดผนึกกําลังกนัที่จะไมจายคาเสียหาย แตกลับคิดแผนการ
สกปรกกับประชาชนและยังปดบังไวเปนความลับ 
 พฤติกรรมที่ปฏิเสธไมยอมรับความจริงที่
เกิดขึ้นในภาคใตของไทยเหน็ไดอยางชดัเจนในปลาย
เดือนพฤษภาคม เมื่อมีบุคคลสําคัญซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของ
กับเหตกุารณสองคนเรียกรองใหมีการสืบสวนเปนกรณี
พิเศษหลังมีการพบศพนิรนามเปนรอยศพในพื้นที่ 
คุณหญิงหมอพรทิพย โรจนสุนันท รักษาการ
ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร ไดเปนผูนําการ
สืบสวนขั้นตนในบางพืน้ทีแ่ละกลาววาจะทําการขุด
ซากศพจํานวนนับรอยขึ้นมาชันสูตรโดยทํางานรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ เธอบอกวาศพสวนใหญอาจ
เปนพวกแรงงานอพยพที่มาจากประเทศเพือ่นบานและ
ไมใชคนในทองถ่ิน ขณะเดยีวกันนายไกรศักดิ์ ชุณหะ
วัณ รักษาการสมาชิกวุฒิสภาก็บอกวารัฐบาลลมเหลว
อยางสิ้นเชิงเมือ่มีการพบศพนิรนามนับรอยในภาคใต 
ปฏิกิริยาจากฝายขาราชการทัง้รัฐมนตรีและผูวาราชการ

พรทิพย โรจนสุนันท 
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จังหวดัคือปฏิเสธไมรับฟงรายงานเรื่องที่เกดิขึ้นอยางหนาตาเฉย รายงานขาวระบุวารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพดูวาเขาไมถือขอกลาวหาเหลานี้เปนเรื่องจริงจัง สวนรัฐมนตรวีาการกระทรวง
ยุติธรรมก็บอกวานีเ่ปน “เร่ืองเกา” ไมมีอะไรตองตื่นเตน 
 ทั้งหมดนี้สะทอนใหเห็นความดื้อดึงและปฏิเสธไมยอมรับความจริงของขาราชการหลายคนที่มี
ตอขอกลาวหาเรื่องขาราชการในพื้นทีภ่าคใตลักพาตวัและสังหารผูบริสุทธิ์ไปเปนจํานวนมาก รัฐ
พยายามปฏิเสธการขุดพบศพเหลานั้น ปฏิเสธวามีการพบศพจํานวนมาก ปฏิเสธวาศพเหลานั้นไมใชคน
ทองถ่ิน แลวยงัปฏิเสธวาศพเหลานั้นอาจไมเกี่ยวของกับการกระทําของเจาหนาทีก่องกําลังรักษาความ
มั่นคง หรือเหตุการณความขดัแยงทีเ่กิดขึน้ในภาคใตหรือขอสงสัยเร่ืองการลักพาตัว การใหความสําคัญ
เร่ืองจํานวนศพและศพเหลานั้นเปนใครกําลังเปนเรื่องหลงประเด็น เพราะประเดน็คอืความจริงที่วาสิ่ง
เหลานี้ยังคงดําเนินตอไปกําลังบอกวาบานเมืองยังอยูในสถานการณที่ไรกฎหมาย 
 หากสถาบันซึ่งทําหนาที่รักษากฎหมายทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพจริงเราคงไมไดยินเสยีง
วิพากษวจิารณวามีการขุดพบศพจริงหรือไม หรือพบกี่ศพ หรือศพนั้นเปนใครและตายดวยสาเหตุใด
กอนที่จะมีการสืบสวนตามกระบวนการทีค่วรเปน หากเปนการสอบสวนคดีอาญาทัว่ไปก็คงมกีารเปด
หลุมเพื่อนําศพขึ้นมาชันสูตรวาผูตายเปนใครแลวสงผลการตรวจไปใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ และสง
รายงานถึงศาลเพื่อใหศาลตัดสินวาสมควรทําการสืบสวนคดีตอไปหรอืไมและอยางไร แตเมื่อมีกฎ
อัยการศึก และพรก. ในสถานการณฉุกเฉนิมาอยูเหนือกฎหมายอาญาทั่วไปเชนนี้ ทัง้ตํารวจและทหาร
เองก็มีอิสระทีจ่ะกระทําการที่โหดรายรุนแรงโดยไมตองรับโทษเชนนี้ การปฏิเสธไมยอมรับความจริง
จึงกลายเปนสิ่งที่รัฐนํามาใชปกครอง แตไมใชหลักแหงกฎหมาย 
 ผลของการปฏิเสธไมยอมรับความจริงนี้เปนสิ่งที่ผูตกเปนเหยื่อและญาติๆ ตองสัมผัสอยูทุกเมื่อ
เชื่อวันในหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งก็คือครอบครัวของผูถูกทําใหหายตวัไปไมเพียงแตตองตอสูกับ
ภาระทางดานอารมณและจติใจ แตยังตองเผชิญหนากับเจาหนาที่รัฐผูขาดความเขาใจและปญหาปาก
ทองในชีวิตประจําวนัที่เกดิจากการที่ลูกชาย พอ ลุง นา หรือพี่ชายนองชายถูกจับตวัไป และเนื่องจากรัฐ
ไมมีชองทางใหญาติพี่นองสามารถรองเรียนเรื่องคนหายไดตามปกติโดยไมตองกลัววาจะถูกคุกคาม 
เหยื่อสวนใหญจึงยังมีชีวิตอยูและสามารถติดตอไดในสายตาของผูปกครองทั่วไป แนนอนวานี่เปนการ
สรางความเดือดรอนใหกับครอบครัวอยางหนีไมพน ชายคนหนึ่งทีห่ายตัวไปไดรับหมายเรียกจาก
กองทัพใหมาเกณฑทหาร เมือ่เขาไมมาปรากฏตัวกองทัพก็ออกหมายจบั อีกกรณีที่คลายกันคือชายคน
หนึ่งที่ไดรับการประกันตวัระหวางรอขึ้นศาลไดหายตวัไป ศาลจึงยึดเงนิประกันและออกหมายจับ อีก
รายเปนครอบครัวที่ทรัพยสินสูญหายระหวางเจาหนาที่ของรัฐบุกเขาตรวจคนบาน ทาํใหไมมหีลักฐาน
ที่จะนําไปใชช้ีตัวผูสูญหายเวลาที่ตนไปยื่นคํารอง สวนรายอื่นๆ ก็มีปญหาเรื่องการใชช่ือรวมในสมดุ
บัญชีเงินฝากธนาคาร โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยหรือเอกสารและบันทึกอืน่ๆ ที่ตองมีการมอบ
อํานาจหรือลงชื่อยินยอมโดยบุคคลที่หายไปเพื่อจะขอขอมูลหรือทําธุรกรรมใดๆ    
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นี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยจาํเปนตองมีหนวยงานพิเศษขึน้มารับคํารองเรื่องคนหาย และเมื่อมี
การสืบสวนในชั้นตนแลวตองมีอํานาจในการออกเอกสารที่มีผลในทางกฎหมายเพื่อยืนยนัวาบุคคล
ดังกลาวไดหายไปจริง เอกสารที่หนวยงานนี้ออกสามารถนําไปใชในศาล หนวยงานของรัฐ ธนาคาร 
และหนวยงานอื่นๆ เพื่อชวยใหบุคคลที่หายไปนัน้เปนอสิระจากภาระผูกพันในเวลานั้นไปกอนระหวาง
รอการสืบสวนเพิ่มเติม แลวแตงตั้งใหญาตหิรือผูใกลชิดเปนผูมีสิทธิกระทําการแทน หนวยงานเดียวกัน
นี้ยังสามารถจัดเตรียมเอกสารยืนยนัวาบุคคลที่หายไปนัน้เสียชีวิตแลว 

ประเทศไทยเคยประสบเหตทุี่สามารถนํามาเปนตัวอยางไดชัดเจนในการดําเนินงานเรื่องนี้ นั่น
คือภัยพิบัติสึนามิเมื่อเดือนธนัวาคม 2547 ที่ไมสามารถคนหาศพผูเสียชีวิตเปนจํานวนมากทําใหตอง
สันนิษฐานวาเหยื่อสึนามิเหลานั้นเสียชีวติหมดแลว ในสถานการณปกติตามมาตรา 61 ของประมวล
กฎหมายแพงระบุวาญาติของบุคคลซึ่งสูญหายขณะเกดิภยัพิบัติหรือสงครามตองรอเปนเวลา 2 ป จึงจะ
สามารถแจงใหศาลออกเอกสารยืนยันวาบคุคลดังกลาวเสียชีวิตแลว บทบัญญัตินี้สรางปญหาและ
อุปสรรคที่ไมชอบดวยเหตุผลอยางใหญหลวงตอคนในครอบครัวที่พยายามดําเนินชีวิตตอไป ในเดือน
พฤษภาคม 2548 รัฐบาลจึงมีมติใหแกไขกฎหมายซึ่งนับเปนการตัดสินใจที่เหมาะสมและนายกยอง โดย
ใหเหยื่อของผูประสบภัยสึนามิไดรับยกเวนจากบทบัญญัติของกฎหมายนี้ ประเทศอื่นๆ ที่ประชาชนตก
เปนเหยื่อคล่ืนยักษสึนามกิ็มกีารประนีประนอมขอกฎหมายในทํานองเดียวกัน 

เหยื่อการสังหารและการทําใหบุคคลหายไปที่เกิดขึ้นในภาคใตหรือทีอ่ื่นๆ แลวถูกนาํมาฆาทิ้ง
หรือฝงที่นั่นเปนเหยื่อคล่ืนสึนามิที่มนุษยเปนผูกระทํา มันกวาดลางไปตามหมูบานและเมืองอยางเงียบๆ 
ทิ้งไวซ่ึงความตายและความยอยยับในรูปแบบตางๆ ในความเปนจริงมหันตภยัที่มนษุยเปนผูกอนีส้ราง
ความหายนะยิง่กวามหันตภยัจากธรรมชาติมากนัก เพราะกอใหเกดิทุกขที่ยิ่งกวาความตายและความ
ปนปวนรุนแรง มันทําลายสถาบันอันเปนรากฐานที่จะชวยใหสังคมดํารงอยูได มันสรางความเสียหายที่
เกินจะเยียวยาแกไขตอทุกๆ มิติของชีวิตทางสังคมและความสัมพันธขั้นพื้นฐานที่มนุษยพึงมีตอกนั กาว
แรกที่หนวยงานของรัฐควรทําหากอยากเหน็โศกนาฎกรรมนี้ส้ินสุดลง และอยากใหประชาชนใน
ภาคใตไดรูจักความหมายใหมของคําวาความยุติธรรมก็คือออกมายอมรบัปญหาและความรุนแรงที่
แทจริงที่กําลังเปนไป ปญหานั้นก็คือการบงัคับใหบุคคลหายไปทั้งที่รูแลววาเปนใครและอีกหลายคนที่
ไมทราบจํานวนแนนอน นี่เปนสิ่งที่รัฐตองใสใจวาบุคคลเหลานี้สมควรไดรับการพิจารณาใหไดรับ
สถานะเชนเดยีวกับผูตกเปนเหยื่อคล่ืนสึนามิ 

หนึ่งในพฤติกรรมการอุมฆาประชาชนในพื้นที่ภาคใตของไทยเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นที่อ่ืนก็คือ
การใชวิธี “ขึ้นบัญชีดํา” ซ่ึงในเดือนเมษายนพลเอกสนธิก็พูดเปนเชงิวาบัญชีที่วามอียูจริงและถูกใชผิด
วัตถุประสงคคือเปนการแกแคนสวนตวั แตไมใหรายละเอียดวาตนรูอะไรเกี่ยวกับรายชื่อและการปฏบิัติ
ตอคนที่ถูกขึ้นบัญชี เดือนพฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีช่ัวคราวออกมายอมรับวามีการขึน้บัญชีดําคนใน
ภาคใตดวยการสั่งใหเจาหนาที่ในพื้นที่ “ฉีก” บัญชีดําทิ้ง 
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การขึ้นบัญชีดาํกลายเปนเรื่องที่คนรูกันทั่วและที่จริงก็เปนวิธีที่กองกําลังรักษาความมัน่คงใน
ประเทศไทยใชมาหลายปแลว 

อยางไรก็ตามยังมีคําถามที่นาเปนหวงอีกหลายขอเกี่ยวกบัการขึ้นบัญชีดําคนในภาคใตคือ 
1.ใครทําบัญชีดํา? มีบัญชีลักษณะนี้กี่บัญช?ี 
2.ใครเปนผูส่ังทําบัญชีดํา? อะไรคือเหตุผลที่ตองสั่งทําบัญชีดํา? 
3.บัญชีดําถูกสงใหฝายตางๆ อยางไรและถกูใชอยางไร? รายช่ือนี้ถูกนําไปใชอุมฆาอยางไร? 
4.คนที่ถูกขึ้นบัญชีดํามีจํานวนเทาไร? และชื่ออะไร? 
5. มีกี่คนที่ถูกอุมฆาเพราะมช่ืีออยูในบัญชดีําและเปนใครบาง? ใครคือผูลงมืออุมฆา? 
6.มีการสืบสวนหาขอเท็จจริงอยางไรจากเจาหนาที่รัฐทีถู่กสงสัยวาเปนคนอุมฆาผูที่มีช่ืออยูใน   
บัญชีดํา? มีการสืบสวนเรื่องนี้กี่คร้ัง? ผลของการสืบหาความจริงคืออะไร? 
7.ประชาชนจะทราบไดอยางไรวามีการฉกีบัญชีดําทิ้ง? รัฐจะทราบไดอยางไร? รัฐมีวิธีการใด
เปนหลักประกันวาเจาหนาที่ไดปฏิบัติตามคําสั่งใหฉีกรายชื่อทิ้ง? 
8.รัฐมีมาตรการใดมาแทนที่ใหประชาชนอุนใจวาจะไมมกีารทําบัญชีดําขึ้นใหม? ประชาชนจะ
มีหลักประกนัในเรื่องนี้อยางไร? 
ขณะที่รัฐออกมายอมรับวามกีารทําบัญชีดําจริง รัฐกลับไมยอมรับถึงผลที่เกิดจากการมีบัญชีดํา 
 

หลักฐานไมมี ปญหาก็ไมมี 
 เดือนตุลาคมอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพในเวลานั้นซึ่งเปนหนวยงานภายใตกระทรวง
ยุติธรรมไดแสดงความเห็นดงัคํากลาวขางลางวา 
 “ทางกรมอยากเรียกรองใหเจาหนาที่รัฐซึ่งทําหนาที่สืบสวนคดีตางๆ ไดเก็บรวมรวม
พยานหลักฐานใหชัดเจนกอนทําการจับกมุ เพราะมีการตั้งขอหาอยางผิดกฎหมายเกนิกวารอยละ 30 
ของจํานวนคนที่ถูกดําเนนิคดี ซ่ึงรัฐตองเปนผูจายเงนิคาทดแทนความเสียหาย” 
 ขณะที่คดีอาญารายแรงจํานวนมากอาจกลาวไดอยางเต็มปากวาเปนการใสรายผูบริสุทธิ์ คําพูด
นี้ทําใหเรารูวามีความผิดปกติรายแรงเกดิขึน้ และไมใชแคเร่ืองที่รัฐตองเปนผูจายคาทดแทน แตการยื่น
คํารองขอรับคาตอบแทนแกผูเสียหายเปนอาการที่สะทอนใหเห็นความผิดปกติที่ฝงลึกอยูใน
กระบวนการยตุิธรรมของการดําเนินคดีอาญา ส่ิงนี้ทําใหเกิดคําถามที่ตองใหความใสใจอยางจริงจัง
ตามมาอีกหลายขอ ไดแก 
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1. เกิดอะไรขึ้นกับระบบการขาวของตํารวจ? 
การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาถือเปนหัวใจสําคัญของการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง เมื่อ
คนจํานวนมากถูกจับตั้งขอหาและฟองรองดําเนินคดีโดยขาดพยานหลักฐานชัดเจน นั่นหมายความวาได
เกิดความบกพรองอยางรายแรงขึ้นในการทาํหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ โครงสรางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติควรมีหลักประกนัวาเจาพนกังานผูมีหนาที่สืบสวนคดีตองไดรับคําแนะนําทีถู่กตอง และมกีาร
ตรวจสอบการทํางานจากผูบงัคับบัญชา กอนจะทําใหใครคนหนึ่งตองสญูเสียอิสรภาพ การจะแกปญหา
เร่ืองการตั้งขอหาอยางผิดกฎหมายในประเทศไทยจําเปนตองจัดการเรื่องความลมเหลวในการให
คําแนะนําของผูบังคับบัญชา และจําเปนที่เราตองหันมามองปญหาเรื่องการจัดโครงสรางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติซ่ึงเปนที่รับรูกันมานานแลววาเกิดจากการที่หนวยงานนี้ถูกตั้งขึ้นบนหลักการที่ตองการ
ใหเปนหนวยงานที่มีอํานาจในการปกครองตนเอง แทนทีจ่ะเปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดแูล
และสนับสนนุจากรัฐบาล 
 
2. คดีที่เปนการจงใจสรางพยานหลักฐานเท็จมีกี่เปอรเซน็ต? 
ในจํานวนคดอีาญารายแรงที่เปนการใสรายผูบริสุทธิ์อาจมีบางคดีที่เกดิจากความสะเพราในการทํางาน
ของตํารวจ ขณะที่อีกหลายคดีเปนการจงใจสรางพยานหลักฐานเทจ็ขึน้มารังแกผูบริสุทธิ์เพื่อแลกกับเงิน
หรือสินบนอืน่ๆ เปนที่รูกันทั่วไปวาตํารวจไทยสวนใหญนั้นรับสินบนและชอบใชวิธีซอมทรมานหรือ
วิธีการอื่นๆ เพือ่บังคับใหผูตองหารับสารภาพและมีการสรางหลักฐานเท็จ ตํารวจยังมคีวามเกีย่วพัน
อยางเหนียวแนนกับโลกอาชญากรรม ในสภาพการณเชนนี้การเรียกรองใหเจาพนักงานผูทําหนาที่
สืบสวนสอบสวนและดําเนนิคดีอาญาตรวจสอบขอเท็จจริงกอนยืน่ฟองตอศาลจึงยงัไมเพียงพอ การ
เรียกรองนี้อาจทําใหเกิดการสรางพยานหลกัฐานเทจ็ที่ซับซอนมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่เปนคดี
รายแรงอยางในคดีที่มีการเรยีกรองคาทดแทนจากรัฐ ประเด็นที่แทของปญหานี้จึงอยูที่ลักษณะ
โครงสรางและการทํางานของกระบวนการยุติธรรมและสังคมไทย สังคมกลัวผูกออาชญากรรมมากถึง
ขนาดไมกลานําคนผิดมาลงโทษแตกลับดาํเนินคดกีับผูบริสุทธิ์แทนอยางนั้นหรือ? หรือตํารวจตกอยูใต
อิทธิพลของอาชญากรมากขนาดที่พวกเขาจําเปนตองสรางพยานหลักฐานเท็จขึ้นมาแทนที่จะตามลาหา
ตัวผูกระทําผิดที่แทจริงมาดําเนินคดี? เราควรจัดการปญหาที่ฝงรากลึกอยูในหนวยงานของรัฐและ
สังคมไทยนี้อยางไร? 
 
3. เกิดอะไรขึ้นกับกฎหมายและขั้นตอนการตรวจสอบพยานหลักฐาน?     
รัฐธรรมนูญป 2540 นํามาซึ่งการปฏิรูปหลายอยางโดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
พิจารณาไตสวนและดําเนินคดีอาญาในสังคมไทย รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการกําหนดมาตราที่กลาวถึงการ
รวบรวมพยานหลักฐานกอนการจับกุมโดยเฉพาะ และไมยอมรับคําสารภาพที่ไดจากการซอมทรมาน
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หรือวิธีการอื่นๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมาย กระนั้นก็ตามกระบวนการพิจารณาคดีของศาลไทยมักมี
แนวโนมที่จะพึ่งพาสํานวนคดีของตํารวจและคําใหการของพยานบุคคลคอนขางมาก และทําใหตาํรวจ
ตั้งขอหาเท็จกบัผูบริสุทธิ์ไดงาย วิธีหนึ่งทีจ่ะแกไขความไมสมดุลนี้ไดก็คือศาลตองใหความสําคัญกับ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปนหลักฐานที่ไดจากผูเชี่ยวชาญดานนิติ
วิทยาศาสตรทีท่ํางานอยางเปนอิสระ ในประเทศไทยสถาบันนิติวิทยาศาสตรเปนผูบุกเบิกการทํางานใน
ดานนี้ อยางไรก็ตาม สถาบันนี้ตองตกเปนเปาการโจมตีอยางหนกัและการทํางานของสถาบันก็ถูก
ขัดขวางโดยไมจําเปนเพราะไปทาทายอํานาจของตํารวจที่มีมานาน ยังมีงานอีกหลายดานที่จําเปนตอง
ทําเพื่อพัฒนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร ระบบกฎหมายและขั้นตอนการนําหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรที่
เชื่อถือไดจากผูเชี่ยวชาญที่มช่ืีอเสียงมาใชประกอบคําใหการของพยาน เนื่องจากไทยจัดไดวาเปนสังคม
ที่กาวหนาทันสมัยและมีทรัพยากรมากมายเมื่อเทียบกับหลายประเทศในเอเชยี จึงไมมีเหตุผลใหยอมรับ
วากระบวนการยุติธรรมในการดําเนินคดีอาญาจะถูกทิ้งใหลาหลัง เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งที่ตองใหความ
ใสใจในการนาํวิธีการสืบสวนสอบสวนที่เปนวิทยาศาสตรและการนําคําใหการของผูเชี่ยวชาญมาใชใน
กระบวนการพิจารณาไตสวนคดีอาญาในศาลไทย 
 
4. เกิดอะไรขึ้นกับผูทําหนาที่เปนพนักงานอัยการของรัฐ? 
อัยการรัฐมีหนาที่รับผิดชอบศึกษาตรวจสอบสํานวนคดกีอนนําขึ้นพิจารณาในศาล แตเปนที่รูกันอยาง
กวางขวางวาอยัการรัฐในประเทศไทยมีอิสระในการทํางานนอยมาก และตองอาศัยสํานวนคดีที่ตํารวจ
หรือพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเปนผูมอบใหเปนหลัก อัยการไมไดเกีย่วของกับการสืบสวนหา
ขอเท็จจริงดวยตนเองยกเวนคดีพิเศษบางคดี พนักงานในสํานักงานอัยการคนหนึ่งเปรยีบเทียบ
สํานักงานอัยการวาเปนเหมือน “โรงงานทําลูกชิ้น” ไดขอมูลอะไรมากเ็อามาบดสับแลวสงใหศาลโดย
ไมมีการตั้งคําถามใดๆ ทั้งนัน้ พฤติกรรมแบบขาดความเปนมืออาชีพและขาดอิสระในการทํางานของ
สํานักงานอัยการเปนอุปสรรครายแรงอีกขอตอการแกปญหาคดีปายสผูีบริสุทธิ์ที่มีมาถึงศาลเปนจํานวน
มาก 
 ตัวอยางคดดีังที่เพิ่งเกิดขึน้ทีแ่สดงใหเห็นวาอัยการรัฐในประเทศไทยสามารถถูกใชใหทําคดี
อะไรก็ได คือการดําเนนิคดีเหยื่อ 58 รายทีต่กเปนจําเลยเมื่อกองกําลังรักษาความมัน่คงเขาสลายการ
ชุมนุมของประชาชนหนาสถานีตํารวจอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตลุาคม 2547 และ
จบลงดวยการมีคนตายมากกวา 48 ราย โดย 78 รายเสียชีวิตระหวางถูกทหารควบคุมตัว และอกีหลาย
รายกลายเปนผูพิการถาวร  

ทหารและตํารวจซึ่งตองรับผิดชอบตอการเสียชีวิตจํานวนมากที่อําเภอตากใบกเ็ชนเดยีวกับ
ทหารและตํารวจในกรณีกรือเซะที่เกิดขึน้ในเดือนเมษายนปเดยีวกันคอืไมเคยถูกลงโทษ ความจรงิพวก
เขากลับไดรับการเลื่อนขั้นดวยซํ้า ตรงขามกับผูตกเปนเหยื่อที่ถูกลากตัวไปขึ้นศาลในขอหาวามีการ
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กระทําในทางยุยงปลุกปนใหทหารและตํารวจตองใชความรุนแรงอันนําไปสูการมีผูบาดเจ็บลมตายใน
วันนัน้ 

การดําเนนิคดใีนศาลจังหวัดนราธิวาสกลายเปนการเลนละครตบตา เมื่ออัยการรัฐลมเหลวที่จะ
นําตัวพยานมาขึ้นศาลครั้งแลวคร้ังเลา หรือเมื่อหัวหนาชุดสืบสวนคดีซ่ึงเปนอดีตหวัหนาตํารวจสถานี
ตํารวจอําเภอตากใบไมสามารถชี้ตัวจําเลยไดแมแตคนเดยีว (สองคนในจํานวนผูตกเปนจําเลยเสยีชีวติ
แลว) หรือไมกลาบอกวามหีลักฐานอะไรที่ใชยืนยันความผิดของจําเลยบาง ดูราวกับวาอัยการรัฐกบั
ตํารวจพยายามอยางเต็มที่ทีจ่ะทําคดนีี้แบบสุกเอาเผากิน ก็ทําไมจะไมเปนเชนนัน้ในเมื่อชาวบานกลุมนี้
ถูกตั้งขอหาเพือ่เบี่ยงเบนความสนใจไปจากผูทําความผิดที่แทจริงเมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม 2547 และ
เห็นชอบกับเหตุผลที่ตองใชความรุนแรงในวันนั้น รัฐจึงไมเห็นเปนเรือ่งสําคัญวาจําเลยมีความผิดจริง
หรือไม คดีนี้ไดบรรลุวัตถุประสงคที่แทจริงของมันแลว นั่นคือทําใหมัน่ใจวาจะไมมนีายทหารคนไหน
ถูกตัดสินลงโทษ 

ดังนั้นจึงไมใชเร่ืองนาประหลาดใจที่รัฐบาลชั่วคราวมีคําสั่งใหถอนฟองจําเลยทั้ง 58 คนใน
เดือนพฤศจกิายน แมจะเปนเรื่องที่นายินดแีตการถอนฟองกลับกลายเปนการหลีกเลีย่งประเด็นปญหาที่
แทจริงไปอยางแนบเนยีน เหตุใดคนพวกนีจ้ึงถูกตั้งขอหาแตแรก และทาํไมคดีนี้จึงถูกตํารวจและอัยการ
รัฐถวงไวถึงสองปโดยไมมีการนําพยานหลักฐานใดๆ มาแสดง? นี่ไมใชคําถามตอศาลจังหวัดนราธิวาส
หรือที่ภาคใตเทานั้น แตเปนคําถามตอกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดในประเทศไทย 

การดําเนนิคดอีาญาในประเทศไทยไมจําเปนตองเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวดันราธวิาส ตรง
ขามกับคํารองทุกขจากอยัการและตํารวจวาตนขาดงบประมาณ เวลา และทรัพยากรทีจ่ําเปนอื่นๆ เพือ่
การปฏิบัติงานที่นาสรรเสริญกวานี้ อุปสรรคสําคัญตอการดําเนินคดีอาญาอยางมีประสิทธิภาพไมวา
จําเลยจะมีฐานะใดก็ตามคือการขาดเจตนารมณทางการเมอืงและการบรหิารงาน ที่เหน็ไดชัดที่สุดคอื
อดีตนายตํารวจชั้นสูงพล ต.อ. ชลอ เกิดเทศ ซ่ึงถูกตัดสินจําคุก 20 ป ในคดีปลน “เพชรซาอุ” อัน
อ้ือฉาว ลักษณะเดนประการหนึ่งของคดีนีแ้ละยังเปนอยูจนถึงปจจุบันก็คือการมอบหมายใหอัยการรัฐผู
หนึ่งทําหนาทีรั่บผิดชอบดูแลคดีนี้เต็มเวลาตลอด 13 ป การมีอัยการรฐัหนึ่งคนที่ทุมเทเวลาใหคดหีนึ่ง
อยางมุงมั่นและเต็มความสามารถไดแสดงผลงานที่ผิดกับคดีอ่ืนๆ อีกนับไมถวนอยางชนิดขาวกับดํา 

ประเทศไทยกเ็ชนเดยีวกับประเทศอื่นๆ ในเอเซียที่ไมวาใครก็ตามที่ถูกสอบสวนดําเนินคดีลวน
เปนการตัดสินใจทางการเมือง และไมวาพวกเขาจะถกูดําเนินคดีอยางยุตธิรรมหรือไมก็เปนการ
ตัดสินใจทางการเมืองเชนกัน คําวาการตัดสนิใจทางการเมอืงไมไดใชในความหมายที่แคบแตใน
ความหมายที่กวางที่สุด หมายความวามีความเปนไปไดทีต่ํารวจและอัยการรัฐจะตกอยูใตอิทธิพล คําสั่ง
หรืออํานาจของอีกฝาย ซ่ึงนอกเหนือไปจากนักการเมืองแลวกย็ังมีทหาร ขาราชการฝายบริหาร นัก
ธุรกิจหรือเจาพอมาเฟย  
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ปราศจากชองทางรองทุกข 
เดือนกรกฎาคมกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงเอเชยีไดรองเรียนกรณีทีเ่หยื่อรายหนึ่งกลาวอางวาถูก
เจาหนาทีต่ํารวจจับไปกักขังอยางผิดกฎหมาย มีการใชอาวุธปนจี้ ทรมานใหรับสารภาพและขูกรรโชก
ทรัพย แตไมไดรับความสนใจจากหนวยงานใดๆ ของรัฐมานานกวาสามปแลว เนื่องจากไมมหีนวยงาน
ใดของรัฐที่ทําหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขและตรวจสอบความจริงเมื่อเกิดกรณีตํารวจไทยใชอํานาจโดย
มิชอบ จึงไมมใีครรูสึกวาตนตองรับผิดชอบเรื่องนี้ 
 ยกตวัอยางกรณีของอุทัย บญุนอมที่เลาวาเขากับภรรยาถกูเจาหนาที่ตํารวจนําตวัไปทีบ่านหลัง
หนึ่งในปาจังหวัดสระบุรีโดยมีผาปดตาและใชปนจี้ จากนั้นตํารวจกซ็อมพวกเขาและเอาของมีคาไป พอ
ตกเยน็ก็ตั้งวงดื่มเหลาและเลนการพนนั คืนนั้นตํารวจบงัคับใหพวกเขาลงชื่อรับสารภาพวาตนซื้อขาย
ยาเสพติด ตํารวจยืน่ขอเสนอวาจะปลอยตัวอุทัยโดยแลกกบัเงินกอนหนึง่ แตเมื่อเขาไมอาจหาเงินมาได
ทันพวกเขาจึงถูกกักตวัตอไป 
 เร่ืองทั้งหมดเกดิขึ้นในเดือนมีนาคม 2543 แตนั่นเปนเพยีงภาคแรก ภาคที่สองของเรื่องเริ่มขึ้น
เมื่ออุทัยกับภรรยายื่นจดหมายรองเรียนวาตนถูกทํารายรางกายและบังคบัใหรับสารภาพ ทั้งยังมี
พยานหลักฐานสนับสนุนคาํรอง เชน รายงานการตรวจรางกายโดยบรุุษพยาบาลในเรือนจําวามีรองรอย
การถูกทํารายรางกายบนตวัของอุทัย ซ่ึงตอมาบุรุษพยาบาลคนนี้ยังไดขึ้นใหการตอศาลสนับสนุนคํา
กลาวอางของอุทัย จากนั้นกม็ีเจาหนาทีต่ํารวจจากสถานีตํารวจเดยีวกบัที่นายตํารวจที่ถูกกลาวหาทํางาน
อยูแตมยีศต่ํากวาไดมาพบอทุัยที่เรือนจําเพื่อสอบปากคําและบันทกึคํารอง แตศาลกลับเชื่อรายงานที่ฝาย
ตํารวจเปนผูเขยีนและตัดสินใหอุทัยกับภรรยารับโทษจําคุก ปจจุบันคดยีังอยูในขั้นอทุธรณ 
 อุทัยเร่ิมสงจดหมายรองเรียนไปยังหนวยงานตางๆ ของรัฐ ระหวางป 2543 ถึงป 2546 เขายื่นคํา
รองถึงนายกรฐัมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม องคมนตรี คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ศาล ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดกีรมอัยการ ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา หนวยงานอิสระหลายแหงรวมทั้งกรมสอบสวนคดีพเิศษ ในป 2547 คดีนีย้ังถูกยืน่ตอ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ความจริงอุทัยพยายามสงจดหมายถึงทุกคนที่เขาคิดวาสามารถ
ชวยใหมีการพจิารณาไตสวนขอเท็จจริงเกีย่วกับการจับกมุโดยมิชอบ การทรมานและการตัดสินจําคกุ 
 ความพยายามของอุทัยที่รองเรียนไปยังหนวยงานตางๆ ใหผลตอบแทนแกเขานอยมาก สวน
ใหญไมแมแตจะเสียเวลาตอบจดหมายที่เขาเขียนไป หรือหากตอบกเ็ปนคําตอบที่ไมไดใหความหวงักับ
อุทัย สํานักนายกรัฐมนตรีตอบวาไดสงเรือ่งของอุทัยตอไปยังตํารวจภธูรภาค 1 แตตาํรวจภูธรภาค 1 ก็
ไมเคยติดตออุทัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตอบวาคดีนี้ถูกสงไปที่กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ ซ่ึงตอบมาวาทางกรมไดตรวจสอบกับเจาหนาทีต่ํารวจแลวและตํารวจบอกวาเปนการจับกมุ
อยางถูกกฎหมาย แถมกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพยังตําหนิอุทัยโดยออมที่ไมยืน่คํารองตอเจาหนาที่
สืบสวนทันทหีลังถูกจับกุม และไมไดฟองรองใหดําเนินคดีอาญากับตํารวจที่ถูกกลาวหาวาปฏิบัติหนาที่
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โดยมิชอบ เจาหนาที่สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรฐัสภาตอบวาไมสามารถดําเนินการอะไรได
เนื่องจากคดียังอยูระหวางการไตสวนในศาล สวนกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ตอบวาคดนีี้ไมเขาหลักเกณฑ
ที่กรมจะเขาไปตรวจสอบ จงึดูเหมือนวาคาํกลาวหาวามกีารจับกุมอยางผิดกฎหมาย มีการกักขัง ทรมาน 
ปลนทรัพย ขูกรรโชกทรัพย ขมขืน และความผิดอีกหลายอยางที่ตํารวจชุดจับกุมจากสระบุรีกอขึ้นจะไม
อยูในขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานใดๆ ของรัฐและผูมีหนาที่รักษากฎหมายในประเทศไทย 
พูดสั้นๆ ก็คือทุกฝายพากนัปดความรับผิดชอบหรือไมก็เลิกใสใจคดนีั้นไปเลย 
 นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อมกีารรองเรียนเกี่ยวกับการปฏบิัติหนาที่ของตํารวจในเมืองไทย คดี
ของอุทัยไมไดเปนกรณยีกเวน เพราะในความเปนจริงก็คอืเปนไปไมไดที่จะยืน่คํารองเมื่อมีการละเมดิ
สิทธิโดยตํารวจไทยและคาดหวังใหมีการจดัการเรื่องนี้อยางจริงจังนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ 
 AHRC ไดเฝาสังเกตการณมาหลายปแลววากระบวนการยุติธรรมในเมืองไทยมีทาทีอยางไร
เมื่อมีผูยื่นคํารอง และจากการติดตอกับหนวยงานของรัฐหลายแหงก็ไดแสดงใหเห็นแบบแผนการ
ปฏิบัติตอคดีตางๆ ที่เหมือนกันนั่นคือจะไมดําเนินการอะไรหากคดีนัน้มีเจาหนาที่ตาํรวจเปนผูถูก
กลาวหา ยังมีตวัอยางคดใีนลกัษณะนี้อีกคือ 
 
1. กรณีที่มีการกลาวหาวาเจาหนาที่ตํารวจอาํเภอแมสอด จงัหวัดตากพยายามขมขืนมะเตะเตะ กรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพไดไปตรวจสอบและแจงกับ AHRC ในจดหมายลงวันที่ 11 เมษายน 2549 
วาทางกรม “ไดติดตอไปที่ตาํรวจภูธรภาค 6 เพื่อขอรับทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับคดนีีแ้ละไดรับแจงวา...
เหตุการณนี้ไดเกิดขึ้นจริงตามที่มีการกลาวอาง...แตกระทาํโดยบุคคลที่อางตนวาเปนตํารวจดวยการแตง
กายเลียนแบบ” 
 
2. คดีที่นายอุไร ศรีเหน อางวาถูกเจาหนาที่ตํารวจจังหวดัชลบุรีใชวิธีทรมานอยางโหดเหีย้ม 
กระทรวงมหาดไทยไดเขามาตรวจสอบและแจงกับ AHRC ในจดหมายลงวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2548 
วาไดส่ังการใหเจาหนาที่ระดับจังหวัดไปตรวจสอบเรื่องนี้และพบวาเหยื่อถูกทรมานจริง แต “นายอุไร
บอกวาเขาไมไดถูกทรมานอยางโหดเหี้ยมทารุณโดยเจาหนาที่ตํารวจและยืนยันวาชายกลุมนั้นไมไดเปน
ตํารวจ” 
 
3. กรณีที่มีการกลาวหาวาเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่กองตรวจคนเขาเมืองไดบุกเขาตรวจคนและยึด
เอกสารจํานวนหนึ่งไปจากศูนยแรงงานอพยพในอําเภอแมสอด กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดเขาไป
ตรวจสอบ จากนั้น AHRC ไดรับแจงผานจดหมายลงวันที่ 25 ตุลาคม 2548 วา “กองตรวจคนเขา
เมืองเขต 3 ไดตรวจสอบขอเท็จจริงและเปดเผยวา...เจาหนาที่ทุกคนที่เกี่ยวของในเหตุการณนัน้ได
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายระบุไวโดยไมไดใชความรุนแรงหรือทําความเสียหายแกทรัพยสินสวนตัว
แตอยางใด” 
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4. กรณีที่เจาหนาที่ตํารวจจังหวัดนนทบุรีถูกกลาวหาทําวสิามัญฆาตรกรรมนายสุนทร วงศดาว 
กระทรวงมหาดไทยไดเขาไปตรวจสอบและแจง AHRC ผานจดหมายลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2548 วา
เจาหนาที่ระดบัจังหวดัไดรับคําสั่งใหไปตรวจสอบและพบวา “เจาหนาที่ตํารวจอําเภอบางใหญไดทํา
การชันสูตรศพแลวสรุปวาเปนการฆาตัวตาย” เจาหนาที่ตํารวจบอกวาเหยื่อรายนี้ฆาตัวตายโดยการใช
อาวุธปนยิงที่ศรีษะและหนาอกตัวเองหานดั สวนกรมสอบสวนคดีพิเศษก็บอกวาตนไมมีอํานาจเขาไป
ทําคดีนี ้
 
5. คดีที่นายเอนก ยิ่งนึกกับพวกอกีสามคนและนายเอกวัฒน สีมันตะกลาวหาวาเจาหนาที่ตํารวจจงัหวัด
พระนครศรีอยธุยาทรมานพวกตนอยางโหดรายทารุณ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพกับ
กระทรวงมหาดไทยไดไปตรวจสอบแลวแจง AHRC วาคดนีี้ถูกสงตอไปยังสํานักงาน ป.ป.ช.  
AHRC พยายามชี้วาสํานกังาน ป.ป.ช. ไมใชหนวยงานที่ควรเขามาตรวจสอบขอกลาวหาเรื่องการ
ทรมาน แตหนวยงานของรัฐตางทําเปนหหูนวกตอคําทวงติงนี้ ทั้งยังไมเคยปรากฎหลกัฐานวาสํานักงาน 
ป.ป.ช. เคยตรวจสอบคํารองในลักษณะนี้มากอน AHRC ยังพบวาเอกสารที่บอกวาเจาหนาทีต่ํารวจที่
มีสวนเกีย่วของกับการละเมดิสิทธิถูกสั่งยายนั้นไมเปนความจริง หรือถาเปนความจริงตํารวจพวกนัน้ก็
กลับมาปฏิบัติหนาที่ตามเดิมหลังถูกพักงานเพียงเวลาสัน้ๆ เจาหนาทีสํ่านักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาปฏิเสธที่จะเขามาทําคดีเพราะอางวาคดีอยูในชั้นศาล ถึงแมคํารองที่ยื่นตอสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินกับการไตสวนคดีในศาลจะเปนคนละเรื่องกันกต็าม ผูตกเปนเหยื่อจะใหการในศาลวาพวกเขา
ถูกทรมานแตศาลกลับมองขามคําใหการนีเ้พราะไมเปนไปตามหลักเกณฑการพจิารณาไตสวนคดี ญาติ
ของเหยื่อรายหนึ่งยังถูกเจาหนาที่ตํารวจที่ตกเปนจําเลยฟองรองในขอหาหมิ่นประมาท 
  
 กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงเอเชียพบวาในประเทศไทยเมื่อคนธรรมดารองทุกขวาถูก
เจาหนาทีต่ํารวจละเมดิสิทธิ การรองทุกขกลาวโทษนัน้ไมเคยนําไปสูการสืบสวนและดําเนนิคดีเพื่อเอา
ผิดกับผูถูกกลาวหาไดจนเปนที่พอใจแมแตคดีเดียว แมแตคดีที่ไดรับความสนใจจากประชาชนมากก็ยัง
ตองอาศัยการตอสูอยางหนกัเพื่อใหมีการไตสวนในชั้นศาลและไดรับการดําเนนิคดอียางเปนธรรม 
สาเหตุของความลมเหลวนี้กเ็นื่องมาจากการขาดหนวยงานที่เปนอิสระในการทําหนาที่รับฟงคํารอง
ทุกขและตรวจสอบความจริงซึ่งไดมีหลายหนวยงานและผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับเรือ่งนี้หลายคน
พยายามชีใ้หเห็นแลว 
 เปนที่รูกันมานานกวา 30 ปแลววาการปฏิรูปสํานักงานตาํรวจแหงชาตขิองไทยเปนสิง่จําเปน
อยางยิ่ง ยอนหลังไปตั้งแตป 2523 คณะกรรมการการปกครองรัฐสภาไดตระหนักวา “กรมตํารวจเปน
กรมที่คนนอกทุกคนชิงชังรังเกียจเปนที่สุด” ดวยเหตุผลวาตํารวจคอรปัชั่นและใชอํานาจหนาที่ไป
ในทางที่ผิดอยางกวางขวาง นับแตนัน้เปนตนมาก็ไมเคยมีการทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณอัน
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เลวรายนี้ ความพยายามใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายครัง้ถูกขัดขวางโดยกลุมตํารวจที่กุมอํานาจกนัเอง 
และอํานาจนั้นก็เพิ่มขึ้นอยางคงที่จนมาถึงระดับที่เปนอยูในรูปแบบการบริหารงานในปจจุบันที่ตํารวจ
หรืออดีตนายตํารวจเขามาดาํรงตําแหนงระดับสูงในรัฐบาลตั้งแตนายกรัฐมนตรีลงมาจนแทบเรยีกไดวา
อยูในทกุภาคสวนของรัฐบาล 
 ถึงที่สุดแลวสังคมใดจะมีความยุติธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชนไดก็ตอเมื่อสังคมนั้นมี
ชองทางใหประชาชนสามารถรองทุกขกลาวโทษเจาหนาที่ของรัฐซึ่งทําผิดกฎหมายเพือ่ใหมีการ
สืบสวนสอบสวนและหากจําเปนก็ตองมกีารดําเนนิคดไีด ในบางประเทศที่กระบวนการยุติธรรมมี
ความมั่นคงตั้งมั่นหนวยงานที่มีอยูในประเทศนั้นจะมีความเขมแข็งเพยีงพอและไดรับความไววางใจ
จากประชาชนวาสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดจริง ขณะที่ในที่อ่ืนๆ ยงัจําเปนตองตัง้หนวยงานทีเ่ปน
อิสระอยางแทจริงขึ้นมาใหมเพื่อทําหนาทีน่ี้ คณะกรรมาธิการตอตานการทุจริตในฮองกงเปนหนวยงาน
อิสระซ่ึงจัดเปนตัวอยางที่ดสํีาหรับภูมิภาคนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป 2540 พยายามเปด
ประตูเพื่อสรางโอกาสในการจัดตั้งหนวยงานตางๆ ในดานนี้ แตจนปจจบุันหลายหนวยงานที่จดัตั้งขึน้ก็
ยังไมสามารถทํางานไดตามที่ประชาชนคาดหวัง กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนตวัอยางหนึ่งในกรณนีี ้
ขณะที่นกัตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนหลายคนและหลายหนวยงานที่ทํางานดานนีไ้ดตั้งความหวังวาดี เอส 
ไอ จะเปนจุดเริ่มตนของการสอบสวนคดีทีม่ีเจาหนาทีต่ํารวจเกีย่วของอยางตรงไปตรงมา แตเมื่อดี เอส 
ไอ มีนายตํารวจนั่งเปนหัวหนา หนวยงานนี้จึงทําหนาที่เปนเพียงเกราะปองกันอีกชั้นใหผูถูกกลาวหาวา
กระทําความผดิที่อยูในเครื่องแบบ 
 ป 2548 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดกลาวสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของประเทศไทยตามหลักการสาํคัญในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงสมควรนํามาเตือนความจําในทีน่ี้วา 
  “คณะกรรมการฯ มีความกังวลตอขอกลาวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเกดิขึ้นอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงกรณีที่เกดิการวิสามัญฆาตรกรรมหลายครั้งและการที่เจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาทีก่อง
กําลังรักษาความมั่นคง(ในประเทศไทย)ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ...การสืบสวนสอบสวนคดีตางๆ ก็มัก
ประสบกับความลมเหลวและไมไดนําไปสูการดําเนินคดีหรือลงโทษผูกระทําผิดใหสาสมกับความ
รายแรงของอาชญากรรมที่กอขึ้น กลายเปนการปลูกฝงวฒันธรรมใหคนผิดยังลอยนวลอยูได คณะ
กรรมการฯ รูสึกหวงใยวาสถานการณเชนนี้สะทอนใหเห็นถึงการขาดหนทางเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
แกผูตกเปนเหยื่อการละเมดิสิทธิมนุษยชน ซ่ึงขัดตอมาตรา 2 วรรค 3 ของบทบัญญัติในอนุสัญญา 
(มาตรา 2 6 และ 7) ที่กําหนดไววารัฐภาคพีึงดําเนนิการสืบสวนสอบสวนคดีในลักษณะนี้และการ
ละเมิดสิทธิอ่ืนๆ อยางเปนกลาง และพึงดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตามขอเท็จจริงที่ไดจากการสืบสวน
สอบสวน รัฐภาคียังตองใหหลักประกันดวยวาเหยื่อและครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อรวมทั้งญาติพีน่อง
ของผูสูญหายหรือถูกบังคับใหหายจะไดรับเงินทดแทนอยางเพียงพอ...รัฐภาคีพึงปฏิบัติตามแนวคดิใน
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การจัดตั้งหนวยงานของพลเรือนที่เปนอิสระขึ้นมาทําหนาที่พิจารณาตรวจสอบคํารองทุกขกลาวโทษที่
มีตอเจาหนาทีผู่บังคับใชกฎหมาย”  
 หากมีองคกรหรือหนวยงานอิสระของพลเรือนซึ่งมีหนาที่รับและตรวจสอบคํารองตอเจาหนาที่
ผูรักษากฎหมายเกดิขึ้นจริง เหยื่อของคดีตางๆ ที่กลาวมาขางตนคงสามารถทําใหความทุกขรอนของตน
ไดรับการรับฟงและพอจะคาดหวังไดวาจะมีคนสนใจ และคงไมจําเปนที่เราตองใชคําวา “มีการ
กลาวหาหรือสงสัยวา” อีกตอไปสําหรับคดีพวกนั้น เพราะจะมีหนวยงานที่สามารถเขาไปตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและแกปญหาไดอยางเหมาะสม แตเปนทีน่าเสียดายที่ประเทศไทยยังไมเคยแสดงทาทวีาจะ
นําขอเสนอแนะใดๆ จากคณะกรรมการของสหประชาชาติไปปฏิบัติใหเกิดผลอยาวาแตกรณีที่กลาวมา
นี้เลย 
 

ยังไมมีกฎหมายหามการทรมาน 
 เอกวัฒน สีมันตะถูกเจาหนาที่ตํารวจพระนครศรีอยุธยาจับเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ในขอหาปลน
ทรัพย ตํารวจนําตัวเขาไปขงั เอกวัฒนอางวาเขาถูกคลุมหัว จากนัน้ตํารวจก็รุมซอมและบังคับใหเขารับ
สารภาพ ตอมาเขาถูกยายไปที่สถานีตํารวจอําเภออุทัยและกลาวหาวาตาํรวจที่นั่นใชไฟฟาจี้ที่อวยัวะเพศ
และลูกอัณฑะ ที่ผิดปกติคือเขาถูกปลอยตัวหลังจากนัน้ไมนานแลวเพื่อนๆ ก็รีบพาเขาไปโรงพยาบาล 
 ภาพและขาวบนหนาหนังสือพิมพเผยใหเหน็เอกวฒันที่มรีอยแผลไหมบริเวณหวางขา อวัยวะ
เพศ ลูกอัณฑะ และนิว้เทา รองรอยบาดเจบ็จากการถูกรุมซอมยังมีใหเห็นทั่วรางกายรวมทั้งรอยรองเทา
บูตกลางแผนหลัง ตนขา ใบหนา แกมและลําคอของเขาบวมเปง และมีเสนเลือดฝอยแตกในกระบอกตา 
ระหวางรกัษาตัวอยูในโรงพยาบาลมีตํารวจชั้นผูใหญและขาราชการหลายคนไปเยีย่มเอกวัฒน และ
เจาหนาทีต่ํารวจสองคนไดรับคําสั่งใหมาคุมครองความปลอดภัยใหเขาเปนเวลาสามสิบวัน 
 ระหวางการสืบสวนสอบสวนตํารวจ 23 คนที่มีช่ือในบันทึกคดีถูกยายเขากรุงเทพ ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรกลาวเมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน วาจะมีการดําเนนิคดีทางอาญาตามมา จากนัน้คดีนี้ถูกโอนไปที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน แตไมมีเจาหนาที่ตํารวจคนไหนถูกฟองฐานทําผิด
คดีอาญา แมจะมีความมุงมัน่และพยานหลักฐานแวดลอมสนับสนุนคดีนี้อยางชดัเจน ตํารวจทกุคนที่ถูก
กลาวหายังปฏิบัติหนาที่ในตาํแหนงเดิมตอไป 
 กลุมที่ทํางานดานสิทธิมนุษยชนและกฎหมายหลายกลุมไดรวมกนัตอสูในคดีนี้ เอกวัฒนไดมา
เลาประสบการณในการสัมนาเรื่องการทรมานที่จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภา
ทนายความแหงประเทศไทยไดแตงตั้งทนายขึ้นมาทําคดใีหเอกวัฒน 
 ถึงแมคดีนี้จะไดรับความสนใจจากประชาชนมากและจดัวาเปนคดี “พิเศษ” แตเอกวัฒนก็
ไมไดรับการคุมครองความปลอดภัยนานเปนพิเศษแตอยางใด ในที่สุดเขาก็ถอนฟองตํารวจกอนมกีาร
ไตสวนคดีที่ศาลจังหวัดอยุธยาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 โดยไมแจงใหทนายความของเขาทราบ 
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ตั้งแตเกดิเรื่องจนถึงเวลาที่กาํลังจะมีการไตสวนคดีในศาลกินเวลาเกือบหนึ่งป เห็นไดชัดวาหลังจากที่
ส่ือและประชาชนหันไปใหความสนใจกับขาวอื่นๆ ตํารวจที่ตกเปนจําเลยก็ไปขมขูบงัคับใหเหยื่อถอน
ฟอง เอกวัฒนจึงตกเปนเปาอยางงายดายเมื่อไมไดรับการคุมครองความปลอดภัย 
 กระบวนการยตุิธรรมในประเทศไทยทําใหเอกวัฒนและคนอื่นอีกหลายคนที่เราไมรูจาํนวน
ตองผิดหวัง เพราะไทยไมเคยมีกฎหมายเพื่อเอาผิดกับผูถูกกลาวหาวาทรมาน หรือปฏิบัติตอผูอ่ืนดวย
ความโหดรายและไรมนษุยธรรม ถึงแมในความเปนจรงิมาตรา 31 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร
ไทยป 2540 จะมีบทบัญญัติซ่ึงหามการกระทําดังกลาวไว และไมเคยมหีนวยงานไหนของรัฐที่สามารถ
นําตัวเจาหนาที่ตํารวจซึ่งถูกกลาวหาวากอคดีอาญาดวยการทรมานผูอ่ืนมาขึ้นศาลไดแมแตคดีเดยีว 
 ประเทศไทยยงัไมไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรมและหยามเกียรติ แมจะมีเสียงเรียกรองที่ดังมากขึ้นจากทั้งในและนอก
ประเทศที่กดดนัใหรัฐบาลไทยถือเอาการใหสัตยาบันตออนุสัญญาฉบับนี้เปนเรื่องเรงดวน และให
ตระหนกัยิ่งขึน้วาการที่ไทยไมใหสัตยาบนัเปนการทําลายชื่อเสียงของประเทศบนเวทีโลก 
 รัฐบาลไทยไมเคยใหเหตุผลที่รับฟงไดวาทําไมจึงยังไมใหสัตยาบนัตออนุสัญญาฉบับนี้ แมจะมี
เสียงยืนยันหลายครั้งจากบางกลุมของรัฐบาลวาจะใหสัตยาบันเร็วๆ นี้แนนอน และจะมีการศึกษาเนือ้หา
ในอนุสัญญาใหมเพื่อเตรยีมการในขั้นสุดทาย แตก็เหน็ไดชัดวามีหนวยงานหรือบุคคลที่มีอํานาจบาง
กลุมกําลังขัดขวางเรื่องนี้อยู ซ่ึงไมใชเร่ืองนาประหลาดใจ เพราะการตัดสินใจยอมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระหวางประเทศที่ตอตานการทรมานและปฏิบัติที่โหดรายทารุณยอมกลายเปนสิ่งทาทายหนวยงานที่ทํา
หนาที่บังคับใชกฎหมายซึ่งคุนเคยกับการใชความรุนแรงเปนวิธีบีบบังคับให “คนชัว่” รับสารภาพและ
ถูกลงโทษ นี่คือเหตุผลที่ทําใหเจาหนาที่ผูดแูลความสงบเรียบรอยของบานเมืองไมมีอํานาจตัดสินใจลง
นามในกฎหมายระหวางประเทศ และอํานาจนี้ก็อยูที่รัฐบาล ความรับผิดชอบเรื่องการใหสัตยาบันอยูที่
ผูนําสูงสุดของประเทศ เชนเดียวกับคําตําหนิรัฐบาลไทยที่ผัดวันประกนัพรุงการใหสัตยาบันมาปแลวป
เลา  
 

อยาลืมผูถูกฆาในสงครามปราบปรามยาเสพติด 
วันที่ 18 กนัยายน หนึ่งวนักอนที่ทหารจะกอรัฐประหารเพื่อลมลางรัฐบาลรักษาการ วสันต พานิช หนึ่ง
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดออกมาเรียกรองใหผูมีอํานาจหันมาสนใจขอมูลที่เขา
ตรวจสอบพบเกี่ยวกับการวิสามัญฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นในชวงแรกของ “สงครามยาเสพติด”อยางจริงจัง 
วสันตบอกวาเหยื่อในคดีตางๆ ที่เขาเขาไปตรวจสอบใหกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตสิวน
ใหญเปนผูบริสุทธิ์ และการเสียชีวิตของคนกลุมนี้ซ่ึงเกดิขึ้นในป 2546 ไมเคยมีการสืบหาขอเท็จจริงตาม
กฎหมาย การฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นบางรายยังเปนการจัดฉากโดยตํารวจดวยซํ้า 
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 การออกมาพูดเรื่องนี้อยางเปดเผยทําใหตัววสันตเองตกเปนเปาการขมขู และมีความพยายามจะ
ลักพาตัวเขาอยางนอยหนึ่งครั้งในเดือนมิถุนายนหลังจากไดรับโทรศัพทจากคนแปลกหนาที่โทรมาที่
บานและที่โทรศัพทมือถือทั้งของเขาและของภรรยา รถยนตที่เขานั่งก็ถูกตาม เนื่องจากวสันตเขามา
เกี่ยวของอยางใกลชิดกับคดทีี่ทนายความนักสิทธิมนุษยชนสมชาย นีละไพจติรถูกลักพาตัว เขาจึง
ระมัดระวังการใชโทรศัพทมือถือและรถยนตในการติดตามเปาหมายอยางมาก แตถึงแมวสันตจะมี
ตําแหนงทีเ่ปนที่ยอมรับรัฐบาลกลับไมยอมรับรูวาเขาถูกขมขูหรือพยายามที่จะใหการคุมครอง 
 ความพยายามในการทําใหคดีเหลานี้ไดรับการพิจารณาอกีครั้งถูกขัดขวางจากการเกิด
รัฐประหารพอดี อยางไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตไิดพยายามสานตอเร่ืองนี้อีกครั้ง
ในเดือนพฤศจกิายนโดยรวมกับสภาทนายความแหงประเทศไทยยื่นหนังสือรองเรียนถึงกระทรวง
ยุติธรรมเกี่ยวกับคดีที่ทั้งสององคกรนี้เขาไปตรวจสอบอยางละเอียด และพบวาเปนการฆาผูบริสุทธิ์โดย
ฝมือของตํารวจหรือตัวแทนของตํารวจกวา 40 ราย จากจาํนวนทั้งหมดอยางนอย 2500 ราย 
 มีอีกหลายคําถามที่ตองเนนย้าํเพื่อใหไดคําตอบอยางจริงจังเกีย่วกับการฆาประชาชนใน
สงครามยาเสพติด และหนวยงานของรัฐในประเทศไทยถูกนําไปใชฆาประชาชนอยางไร 
 ไมตองสงสัยเลยวาอดีตนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลของเขาคือผูตัดสินใจที่นําไปสูการฆาตรกรรม
ประชาชนนับพันบนทองถนน ในบานพกั และรานอาหารในชวงสองสามเดือนของป 2546 
นายกรัฐมนตรเีปนคนออกคําสั่งอยางโจงแจงวาใหทําทุกวถีิทางเพื่อลาตัวพวกคายาเสพติด มีการตั้ง
รางวัลและกําหนดบทลงโทษอยางชัดเจนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ภาษาที่รัฐบาลใช
ส่ือสารกับประชาชนยังตอกย้ําอยางชัดเจนวาพวกที่ถือวาคาเสพติดสมควรถูกฆา พวกเจาหนาที่รัฐระดับ
ทองถ่ินจึงถูกกดดันใหปฏิบตัิตามคําสั่งบวกกับความกระตือรือรนของตัวเองที่อยากลงมืออยูแลวและ
ผลตอบแทนที่จะไดรับ  
 แตเหตใุดนายกรัฐมนตรีจึงสามารถออกคําสั่งที่ขัดตอมาตรฐานทุกขอของกฎหมายในประเทศ
และกฎหมายระหวางประเทศ แถมยังคาดหวังวาจะมีผูปฏิบัติตามคําสั่งนั้น? ใครเปนผูวางแผนและลง
มือฆา? ไมใชตัวนายกรัฐมนตรีเอง แตคือเจาหนาทีต่ํารวจกับขาราชการในทองถ่ิน และมือปนรับจางที่
เปนคนลงมือแทน คนพวกนีจ้ะทําบัญชีรายชื่อขึ้นมา หลอกใหเหยื่อไปพบ ใชกําลังบังคับใหสารภาพ  
แลวจัดการสงคนไปฆา จากนั้นก็ไมมกีารสืบสวนตามมา การกระทําทัง้หมดนีจ้ําเปนตองอาศัยคนนับ
หมื่นเขามาเกี่ยวของเพราะตองใชทรัพยากร ความชํานาญและเงินของรัฐที่ไมใชเพื่อปกปองประชาชน
แตกลายเปนการสังหารประชาชน 

ในสังคมที่ตั้งมั่นตามหลักแหงกฎหมาย หนวยงานของรัฐไมจําเปนตองปฏิบัติตามขอเรียกรอง
จากฝายนิตบิญัญัติหรือฝายบริหาร หากขอเรียกรองนั้นเปนการทําเกนิอํานาจหรือลวงละเมิดบทบาท
หนาที่ การปฏเิสธนี้ไมไดทําดวยเหตุผลดานศีลธรรมหรือความฉลาดรอบรู แตเพราะเจาหนาที่รัฐใน
หนวยงานนั้นตระหนกัดวีาตนอาจตกเปนผูรวมทําความผิดในภายหลัง และคําแกตัววาตนเพียงทําตาม
คําสั่งจะไมอาจคุมครองตนใหพนจากการถูกลงโทษได ซ่ึงตรงขามกับสังคมที่หนวยงานรัฐเปนสวน
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หนึ่งของระบบศักดินารูปแบบใหมอยางประเทศไทย ที่เจาหนาที่ฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติสามารถ
ออกคําสั่งที่ผิดกฎหมายและขาดความชอบธรรมแลวคาดหวังใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม ที่เปนเชนนีก้็เพราะ
พวกที่อยูใตบงัคับบัญชาแนใจวาตนจะไมถูกสอบสวนดาํเนินคดหีรือตองรับโทษจากความผิดที่ตนกอ
ขึ้น ตรงขาม บทลงโทษอยางเดียวที่มีสิทธิเจอคือเมื่อตนไมสามารถทํางานที่ถูกสั่งมาใหสําเร็จลุลวง  

เปนเวลากวาสามปแลวนับแตมีการประกาศ “สงครามตอตานยาเสพตดิ” ในรอบแรก และผาน
มากวา 16 เดือนแลว ตลอดชวงเวลาดงักลาวมีประชาชนที่ไมรูจํานวนตองเสียชีวิตดวยน้าํมือของ
เจาหนาที่รัฐ เพราะรัฐบาลไทยลมเหลวทีจ่ะปฏิบัติตามขอผูกมัดที่ตนมตีอกฎหมายระหวางประเทศและ
กฎหมายในประเทศ การสืบสวนสอบสวนที่ทําแบบไมเตม็ใจและคําขอโทษไมไดทําใหประชาชนรูสึก
พอใจกับการทาํหนาที่ของรัฐ ทั้งไมใชการจายเงินทดแทนและถอนฟองผูบริสุทธิ์ที่ถูกกลาวหา ป 2548 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดทําหนงัสือถึงรัฐบาลไทยเพื่อบอกขอเรียกรองที่ไทย
ตองปฏิบัติตามอยางชัดเจน นั่นก็คือการสบืสวนที่เปนกลางและกระทาํอยางถึงที่สุด การจัดหามาตรการ
ลงโทษผูกระทําผิด การจายคาทดแทนแกผูตกเปนเหยื่อและครอบครัวอยางพอเพยีง และการจดัตั้ง
หนวยงานเพื่อรับฟงและตรวจสอบเรื่องราวรองทุกข ซ่ึงยังไมมีความคบืหนาใดๆ จากรัฐบาลไทยตอขอ
เรียกรองทั้งหมดนี ้
 

ไมมีการคุมครองความปลอดภัยของพยาน 
 การคุมครองพยานถือเปนการตอสูกับนโยบายที่เจาหนาที่รัฐไดรับยกเวนโทษและเปนหัวใจ
ของการตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนทั่วโลก การไมมีโครงการคุมครองพยานทําใหเหยื่อของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เรียกรองหาความเปนธรรมตองเผชิญกับการขมขูซ่ึงนําไปสูการทํารายรางกายและบางครั้งก็
ถึงกับถูกฆาไมวาจะเปนตวัพยานเองหรือคนที่เขารัก ความรุนแรงที่มาถึงตัวเขาเปนฝมือของกลุมผูมี
อํานาจและอํานาจนั้นก็มาจากเครื่องแบบทีพ่วกเขาใส 
 ระบบกฎหมายที่สนับสนุนใหเกิดความยุตธิรรมแตไมไดจัดหาชองทางในการคุมครองพยาน
ถือเปนระบบกฎหมายจอมปลอม เมื่อเหยือ่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูเชนนี้พวกเขายอมไมกลา
ออกมายืนยันในสิทธิของตนใหลงโทษผูกระทําผิด และยังไมมีแมความพยายามทีจ่ะจัดตั้งหนวยงาน
ขึ้นมารับฟงคํารองทุกขหรือใหประชาชนไดใชสิทธิที่เขาพึงไดรับ ผูตกเปนเหยื่อจึงยังคงปดปากเงียบ 
นิ่งเฉยและหวาดกลัว 

เมื่อผลของคดีจําเปนตองอาศัยความชัดเจนของพยานหลักฐานที่นํามาพิสูจนตอศาล 
พยานหลักฐานนั้นจะมีความชัดเจนถูกตองเพียงใดก็ตองอาศัยการตรวจสอบที่รวดเรว็นับแตเกดิเรือ่ง
เชนกัน ถาเจาทุกขกลาเปดเผยหลังมีการทาํผิดไมนาน และไมกลัวทีจ่ะเลารายละเอียดวาเกิดอะไรขึ้น 
กลาชี้ตัวผูตองสงสัยและวัตถุพยานที่ทําใหคําฟองมีน้ําหนักมากขึ้น และหากมพียานบุคคลอื่นที่กลาให
การและไมกลับคําใหการภายหลังคดีนัน้กอ็าจมีทางประสบความสําเร็จ ตรงขามกับคดีที่โจทกเต็มได
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ดวยความกลวัและความหวังที่จะไดรับความเปนธรรมจากศาลก็นอย แมเหยื่อรายนั้นจะกลาออกมา
ฟองรองแตก็อาจเปนเวลาที่เหตุการณไดผานไปนานแลว โจทกยอมไมมั่นใจในรายละเอียดของเรือ่งที่
เกิดขึ้นหรือไมแนใจวาจะมใีครมาใหการสนับสนุนตนได หากพยานไดรับความกดดันก็อาจกลับ
คําใหการ คดนีั้นก็มีสิทธิจะลมเหลว ยิ่งถาเปนคดีที่เกีย่วของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนดวยแลว การ
คุมครองพยานถือเปนปจจัยสําคัญในการชี้วดัผลของคดีเลยทีเดยีว 

เมื่อเจาหนาทีข่องรัฐตกเปนจําเลยนั่นหมายความวาอํานาจศาลและความเคารพในการไตสวนที่
เปนธรรมกําลังถูกทดสอบอยางถึงที่สุด เจาหนาที่ผูรักษากฎหมายยอมมีชองทางมากกวาชาวบานทัว่ไป
ที่จะทําใหมั่นใจวาคําฟองรองที่พุงมาที่ตนจะไมไดยินไปถึงหูของผูพิพากษา หรือหากไดยินคนกลุมนี้ก็
ยังมีชองทางอืน่ที่จะทําใหการไตสวนนัน้เปนเพียงการแสดงจําอวด เมือ่เจาหนาที่ผูรักษากฎหมายตก
เปนจําเลยในคดีสวนใหญในเอเชียพยานมกักลัวที่จะมาปรากฏตัวตอศาล หรือหากกลามาใหการกม็ัก
ปฏิเสธคําใหการที่ใหไวกอนหนานัน้ หรือไมก็โกหกเอาดื้อๆ เพียงเพราะตองการหนผีลรายที่จะตามมา 
เมื่อเปนเชนนีผู้กระทําผิดกส็ามารถหัวเราะเยาะใสศาลและผูพิพากษา 

การคุมครองพยานถือเปนหนาที่ของรัฐและถือเปนหลักการขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติกันทั่วโลก 
ประเทศใดที่รัฐปฏิเสธไมใหการคุมครองพยาน ประเทศนั้นกําลังปฏิเสธไมใหความยตุิธรรมแกสังคม 
รัฐตองจัดหาบคุลากร เงินทุนและชองทางใหเกิดการคุมครองพยาน รัฐที่พูดถึงการคุมครองพยานแตไม
จัดสรรกองทุนและทรัพยากรเพื่อการนี้ถือวาลมเหลวในการทําหนาที่ แตปญหาทีแ่ทจริงของการตั้ง
โครงการคุมครองพยานไมไดอยูที่เร่ืองเงินแตอยูที่นโยบายดานการคุมครองพยานของรัฐ หากรัฐเขาใจ
ความสําคัญและแสดงออกอยางชัดเจนวาการคุมครองพยานคือส่ิงที่จะนํามาซึ่งความยุติธรรม รัฐยอม
จัดตั้งและพัฒนาหนวยงานที่จะมาสนองนโยบายดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพอยางรวดเร็ว ทกุวนันี้มี
บุคลากรและทรัพยากรอยูมากมายที่พรอมจะมาทํางานดานนี ้

ไทยเปนหนึ่งในหลายประเทศในเอเชยีที่มปีระวัติการตอสูกับอํานาจการปกครองของทหาร
และตํารวจมายาวนาน ประวัติศาสตรสวนนี้ไดสรางความหวาดกลัวทีฝ่งลึกในหมูผูตกเปนเหยื่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความกลัวนี้เปนมรดกตกทอดของทุกประเทศทีม่ีประวัตกิารกดขี่ทางสังคมมา
ยาวนาน 

ดังนั้นแมจะมกีารตั้งสํานักงานคุมครองพยานขึ้นภายใตการกํากับดแูลของกระทรวงยตุิธรรม 
ในทางปฏิบัตติํารวจไทยกย็งัคุมอํานาจงานดานคุมครองพยานเกือบทกุดาน เนื่องจากผูละเมิดสิทธิ
มนุษยชนสวนใหญก็คือตํารวจไทย การจะใหประชาชนเขาใจวาตํารวจสามารถคุมครองพยานใหไดรับ
ความปลอดภยัจึงเปนทัง้วิธีคิดที่ขาดเหตุผลและขัดกับความเปนจริง 
รายงานพิเศษที่จัดทําโดยศนูยขอมูลกฎหมายแหงเอเชียเมื่อป 2549 ไดตั้งขอสังเกตวาแมโครงการ
คุมครองพยานในประเทศไทยที่มีอยูจะมีขอจํากัดสูงมาก แตก็เปนโครงการที่มีความสําคัญยิ่งและถือ
เปนเพยีงหนึ่งในไมกี่ประเทศในเอเชยีที่มโีครงการประเภทนี้ จึงสมควรไดรับการสนับสนุนใหมากขึ้น 
หากโครงการคุมครองพยานในประเทศไทยไดรับการสงเสริมและความสนใจอยางที่ควรจะเปน 
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โครงการนี้ก็จะกลายเปนตัวอยางที่โดดเดนของภูมิภาคนี้ หาไมมันก็จะถูกกลืนหายไปโดยผูกระทาํผิด 
ไมใชโดยนักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน 

ที่นาเสียดายกค็ือมีความพยายามนอยมากทีจ่ะทําใหสํานักงานคุมครองพยานเปนหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพ ปจจุบันสํานกังานคุมครองพยานมีเจาหนาที่ไมถึงครึ่งของจํานวนที่กําหนดไว เหน็ไดชัด
วาสํานักงานคุมครองพยานยงัตองการบุคลากรและงบประมาณจากกระทรวงเพิ่มขึ้นกอนจะมกีารพดู
เร่ืองการทํางานใหมีประสิทธิภาพ นี่เปนเรื่องของการตัดสินใจดานนโยบายในสวนของรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี ไมใชเร่ืองมีงบประมาณที่จะนํามาบริหารงานหรือไม หลักการคุมครองพยานยังคงเปน
เร่ืองแปลกใหมสําหรับผูนําการเมืองไทยแมจะมีเขยีนไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกต็าม นี่
เปนสิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

สถาบันระหวางประเทศ หนวยงานระดับทวิภาคแีละองคกรตางประเทศทั้งหลายควรใหการ
สนับสนุนสงเสริมสํานักงานคุมครองพยาน รัฐบาลที่มีโครงการคุมครองพยานที่เขมแข็งก็สามารถให
ความชวยเหลือทางดานองคความรูและเทคนิควิธีการได ประเทศเหลานั้นมีความพรอมที่จะชวยเหลือ 
และพวกเขายงัจะไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนดังกลาว เพราะชาวตางชาติที่มาตกเปนจําเลยใน
คดีอาญาในประเทศไทยก็ยอมไดรับความเดือดรอนจากกระบวนการยตุิธรรมที่ถูกบิดเบือนไปดวย
เนื่องจากขาดโครงการคุมครองพยานและปญหาอื่นๆ ที่ตามมา และสําหรับหนวยงานระหวางประเทศ
แลว ประเทศไทยถือวามีคุณสมบัติครบถวนที่จะทําโครงการคุมครองพยานใหเปนตวัอยางที่ประสบ
ผลสําเร็จ และสามารถนําไปเผยแพรใหเปนตนแบบแกประเทศอื่นๆ ตอไป 

องคการดานสิทธิมนุษยชนทัง้ในประเทศและระหวางประเทศ ภาควิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัย 
กลุมวิชาชีพและกลุมศึกษาตางๆ สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และที่สําคัญ
ที่สุดคือผูตกเปนเหยื่อและพยานเองควรมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการคุมครอง
พยานในประเทศไทย และควรทําทุกวิถีทางที่จะหยิบยืน่ความรูความสามารถที่ตนมีเพื่อใหโครงการนี้
กลายเปนความจริง 
 

ทนายสมชายอยูไหน? 
เร่ืองของทนายสมชาย นีละไพจิตรถือเปนเหตุการณสําคัญของประเทศไทยใน
หลายๆ ดาน นับตั้งแตทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนคนนี้ถูกตํารวจลักพาตัวไป
เมื่อวันที่ 12 มนีาคม 2547 คดีนี้ก็ไดรับความสนใจจากสาธารณชนทั้งในและ
ตางประเทศ และกลายเปนคดีที่แสดงใหเหน็ถึงความไมจริงใจครั้งแลวคร้ังเลาที่
หลุดออกมาจากปากของเจาหนาที่รัฐตอการปฏิบัติหนาที่ของตน  
 อังคณา นีละไพจิตร ภรรยาของทนายสมชายไดพยายามตอสูเพื่อใหได
คําตอบหรือความยุติธรรมทีเ่ธอควรไดรับบาง บนเสนทางแหงการตอสูอันโดด สมชาย นีละไพจิตร 
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เดี่ยวอังคณายงัตองเจอกับการขูเอาชีวิต แตเธอก็กลายเปนนักตอสูเพื่อสิทธิ
มนุษยชนที่โดดเดนตามแบบฉบับของเธอเอง ปจจุบันเธอไดกอตั้งองคกร
หนึ่งขึ้นมาตอสูเพื่อสิทธิของครอบครัวของผูสูญหายคนอื่นๆ ในประเทศ
ไทย ในวนัครบรอบสองปของการหายตวัไปของสามีเธอ ทนายสมชาย
ไดรับรางวัลนกัตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนครัง้ที่ 2 จากกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชนแหงเอเชีย เพื่อแสดงความขอบคณุในการตอสูทั้งของทนาย
สมชายและของอังคณา นอกจากนี้อังคณายงัไดรับรางวัลจากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงประเทศไทยและเปนผูรวมรับรางวัล Gwangju ดาน
สิทธิมนุษยชนจากประเทศเกาหลีประจําป 2549 อีกดวย     

 เดือนมกราคม 2549 หลังศาลอาญากรุงเทพ
อานคําพิพากษาตัดสินจําคกุหนึ่งในจําเลยหาคนเปน
เวลาสามปและกลาววาเจาหนาที่รัฐมีสวนรับผิดชอบ
ตอการหายตวัไปของทนายสมชาย นายกรัฐมนตรีใน
เวลานั้นกลาวยืนยนัวากรมสอบสวนคดีพเิศษจะยื่น
ฟองคนกลุมนัน้อีกครั้งภายในเวลาหนึ่งเดอืน แตเร่ือง
นี้ก็ไมเคยเกดิขึ้นรวมทั้งคําสัญญาอื่นๆ ที่เจาหนาที่รัฐ

คนแลวคนเลาไดใหไว และยังมีบันทึกเปนลายลักษณ
อักษรอีกหลายฉบับที่เจาหนาที่รัฐระดับสูงรับปากไว

ตั้งแตป 2547 วาจะมีการตั้งทีมสืบสวนที่ฝมือดีมาทําคดีนี้อยางจริงจงัก็ไมเคยเกิดขึน้ 
 ถึงปลายเดือนตุลาคมหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองบอกวาตนรูวาคนที่อยูเบื้องหลังการหาย
ตัวไปของทนายสมชายเปนคนใกลชิดกบัอดีตนายกรัฐมนตรี การออกมาเปดเผยเรื่องนี้ทําใหคนที่เฝา
ติดตามคดีนี้รูสึกแปลกใจเล็กนอย เพราะมกีารสงสัยมาแตตนแลววาหลักฐานที่พบโยงใยไปถึงคนใน
สํานักนายกรัฐมนตรีวามีสวนเกี่ยวของกับการลักพาตัวคร้ังนี้ หลายคนยังเหน็ตรงกันดวยวาตํารวจหา
คนที่ถูกดําเนนิคดีเร่ืองการหายตวัไปของทนายสมชายและหนึ่งในหาถูกตัดสินวามคีวามผิดนั้นเปนการ
ทําตามคําสั่งที่ไดรับมาจากเบื้องบนอีกที แตกรมสอบสวนคดีพเิศษก็ยงัออกมาพูดวาคดีนี้ขาดหลักฐานที่
จะฟองรองเอาผิดกับผูตองสงสัย 
 คําแกตวัซํ้าซากของกรมสอบสวนคดีพิเศษวาตนไมสามารถสะสางคดีนี้ไดเปนสิ่งที่ฟงไมขึ้น 
เพราะตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กําหนดไววาเจาพนกังานสอบสวนคดพีิเศษ 
มีอํานาจเต็มทีใ่นการสอบสวนคดีที่ตนไดรับมอบหมาย มาตรา 22 กําหนดไววา เจาพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษมีอํานาจออกขอบังคับการปฏิบัติหนาที่ในคดพีิเศษและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองปฏิบัติ
ตาม มาตรา 23 ระบุวาใหพนกังานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตาม

อังคณา นีละไพจิตร 

ตํารวจที่ตกเปนจําเลยขณะมาขึ้นศาล 
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สวนมาตรา 24 ยังอธิบายอํานาจหนาที่อ่ืนๆ ที่พนักงาน
สอบสวนคดีพเิศษสามารถทําไดซ่ึงเปนสิ่งที่รอบคอบ อํานาจที่วานี้รวมถึงการเขาไปตรวจคนใน
เคหสถานหรือตัวบุคคลโดยไมตองมีหมายคน การเรียกหนวนงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาเพื่อ
สอบถามหรือขอขอมูล การยึดหรืออายัดทรัพยสินเพื่อใชเปนหลักฐาน มาตรา 25 บอกวาพนักงาน
สอบสวนคดีพเิศษสามารถขอคําสั่งอนุมัติจากอธิบดีผูพพิากษาศาลอาญา เพื่อตรวจสอบเอกสารซึ่งสง
ทางไปรษณยี โทรศัพท โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อวามีการใช
หรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการทําความผิด สวนในมาตราอื่นๆ ก็บอกวาพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษสามารถจัดทําเอกสารหรือหลักฐานปลอมขึ้นเพื่อประโยชนในการสืบสวน ใหกรมสอบสวนคดี
พิเศษไดรับยกเยนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยอาวุธปน และสามารถแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรู
ความชํานาญเฉพาะดานมาเปนที่ปรึกษาคดีพิเศษหรือเปนพนักงานอัยการไดในกรณทีี่เห็นสมควร เมื่อ
พิจารณาจากอาํนาจทั้งหมดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอยูในมือ ขออางที่ดีเอสไอบอกวาตนมีปญหาใน
การขุดคนหาพยานหลักฐานหรือพยานบคุคลจึงเปนเรื่องเหลวไหล และดีเอสไอกเ็คยใชอํานาจเหลานี้
ในการทําคดีอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลงานที่ดีมาแลวโดยเฉพาะคดีทีเ่ปนความผิดทางอาญาดานการเงิน แลวเหตุใด
คดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งคดีทนายสมชาย นีละไพจิตรจึงไมไดรับ
ความสําคัญโดยเทาเทยีมกนัจากดเีอสไอ? 

กรมสอบสวนคดีพิเศษลมเหลวอยางไมเปนทาในการทําคดีนี้
และคดีอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนษุยชน นี่รวมถึงคดีลอบ
สังหารนักอนรัุกษธรรมชาติสองราย คือ เจริญ วัดอักษร และพระสุ
พจน สุวโจ ซ่ึงหลายคนมองวาสาเหตุของความลมเหลวมาจากการเอา
นายตํารวจชั้นสูงมาดํารงตําแหนงหัวหนาดีเอสไอซึ่งขึ้นตรงตอ
กระทรวงยุติธรรม หลายคนยังเชื่อวาพล ต.อ. สมบัติ อมรวิวัฒนและ
นายตํารวจระดับสูงบางคนพยายามขดัขวางกระบวนการสอบสวนคดี

การหายตวัไปของทนายสมชาย ดวยเหตุนีใ้นป 2549 กรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชนแหงเอเชียจึงไดยืน่จดหมายเปดผนึกเรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนตัวผูอํานวยการและปฏิรูปดีเอสไอ ในที่สุดตนเดือนพฤศจิกายน 
2549 พล ต.อ. สมบัติก็ถูกทหารคณะปฏิรูปการปกครองเขี่ยออกจาก
ตําแหนง แตจนทุกวนันี้ดเีอสไอรวมทั้งลูกนองของพล ต.อ.สมบัติที่
ยังคงปฏิบัติหนาที่อยูกย็ังทําตัวเปนกางขวางคอไมใหคดนีี้ไดรับการ
สะสางรวมทั้งคดีอ่ืนๆ ที่เปนเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยดวย 

นอกจากคําถามตางๆ ที่ผุดขึ้นมาวาใครคือคนสั่งอุมทนาย
สมชายแลว ยงัมีคําถามอื่นๆ ที่ตองถามเกี่ยวกับความลมเหลวในการทํา

 

เจริญ วัดอักษร 

พระสุพจน สุวโจ 
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คดีนี้ของดีเอสไอ เชน ดีเอสไอไดพยายามทําอะไรกับนายตํารวจทั้งหาที่ตกเปนผูตองหาบางเพื่อที่จะสืบ
สาวขึ้นไปใหถึงตัวผูบงการ? มีนายตํารวจระดับสูงคนไหนบางที่ถูกสอบปากคําโดยตรงเกี่ยวกับการ
หายตวัไปของทนายสมชาย? เหตุใดอดีตนายกรัฐมนตรแีละคนในรัฐบาลจึงไมถูกเรียกมาสอบปากคํา
หลังมีการออกมายอมรับวาตนไดยินขอมูลบางอยางเกีย่วกับคดีนี้? พนกังานสอบสวนเคยพยายามสืบหา
หรือไมวาพวกเขาไดยนิขอมูลอะไรมา? ถาใช พนักงานสอบสวนดําเนนิการอยางไรตอไป?  

นอกจากความสงสัยที่มีตอตัวหวัหนาดีเอสไอแลวยงัมีคําถามสําคัญๆ เกี่ยวกับระบบการ
บริหารงานที่ตองถามรัฐบาลไทยอีกหลายคาํถาม ทั้งเรื่องการปดบังขอมูลไวเปนความลับและการโกหก
หลอกลวงที่เปนลักษณะสําคญัในการบริหารงานของรัฐบาลไทย เหลานี้เปนคําถามทีเ่กี่ยวของกับทหาร
มากพอๆ กับตาํรวจหรือหนวยงานอื่นที่เปนเครื่องมือของรัฐ การหายตวัไปของทนายสมชาย นีละ
ไพจิตรเปนเรื่องที่มีความสําคัญเกินกวาจะบอกวานีเ่ปนเพียงการเสียชีวิตของนักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน
ผูกลาหาญคนหนึ่ง เพราะคดนีี้สะทอนใหเห็นความบกพรองที่ฝงลึกอยูในทุกหนวยงานของรัฐใน
ประเทศไทยทีป่ลอยใหเกิดการอุมฆา 

ประเด็นนี้ยังเกี่ยวของกับสํานึกรับผิดชอบและนิสัยชอบพูดพลอยๆ กบัประชาชนของสถาบัน
ตางๆ ของรัฐที่ทําหนาที่บริหารปกครองประเทศ การทีม่ีรัฐมนตรี ขาราชการและนกัการเมืองหลายคน
ออกมาพูดใหความมั่นใจเกีย่วกับการทําคดีนี้ไดช้ีใหเหน็ถึงรากเหงาของปญหา เกิดอะไรขึ้นกับสงัคมที่
ผูมีอํานาจในการปกครองประเทศสามารถรับปากโดยไมมีสํานึกรับผิดชอบที่จะปฏิบตัิตามคําพูดนัน้? 
เปนที่ทราบกนัดีวาในทกุประเทศทั่วโลกนักการเมืองและขาราชการชอบใชลมปากสัญญากับประชาชน 
แตการรับปากเวลาหาเสียงเลือกตั้งวาจะจดัการกับปญหาอาชญากรรมกับการที่คนๆ หนึ่งยืนยันวาจะมี
มาตรการเฉพาะในการสอบสวนคดีอาญานั้นตางกนั เมือ่พนักงานสอบสวนคดีอาญา อธิบดีกรมหรือ
รัฐมนตรีรูสึกวาตนไมมีความจําเปนตองรับผิดชอบในการทําหนาที่ใหสําเร็จลุลวง นั่นเทากับเขากําลัง
หมิ่นศักดิ์ศรีตวัเอง ผูใตบังคบับัญชาและสถาบันที่ตนสังกัด แมกระทั่งการแลกเปลี่ยนขอมูลพื้นฐานใน
หมูเจาพนักงานสอบสวนกนัเองหรือระหวางเจาพนักงานสอบสวนกบัประชาชนกถู็กทําลายไปดวย 
แทนที่รัฐจะมกีารบริหารจัดการที่ดีและมปีระสิทธิภาพ รัฐกลับเพิ่มความชอบธรรมใหตัวเองดวยวธีิ
โฆษณาชวนเชื่อ หลักแหงกฎหมายจึงถูกปฏิเสธและระบบการปกครองที่ใชอํานาจเบ็ดเสร็จจึงครอบงํา
ตอไป 
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