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การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ : กรณีศึกษา
สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 

 
จ.ส.ต.หญิง ขวัญเรือน ชูด้วง 2 

ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง 3 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ : กรณีศึกษา

สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ (1)เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (2) เพ่ือศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (3) เพ่ือหาแนวทางการ
แก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เป็นการเลือกตัวอย่าง
โดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษาจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) จ านวน 15 คน จากผู้บังคับบัญชา พนักงานสอบสวน ผู้น าชุมชนและประชาชน 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา   

1. ผลการศึกษา พบว่า  สภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ : สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี มีดังนี้ 

1) การใช้อ านาจในหน้าที่เกินกฎเกณฑ์ที่ก าหนดหรือการใช้อ านาจเกินขอบเขตของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2) การใช้อ านาจหน้าที่ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีหลายคดีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้
อ านาจช่วยเหลือซึ่งกันจนเป็นอุปสรรคในการคลี่คลายคดีเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมและ
ประชาชนจนท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าต่อสิทธิมนุษยชน 

3) การประจานผู้ต้องหาต่อสาธารณะชน  
4) ค้นโดยไม่มีหมายค้น  
5) ค้นในที่สาธารณะโดยไม่แต่งเครื่องแบบและไม่ได้แสดงนามและต าแหน่งก่อนการ

ตรวจค้น 
6) การสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพ่ือการแจ้งข้อกล่าวหา 
7) ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ก่อนที่จะออกหมายจับ 
8) หน่วงเหนี่ยวกักขังให้รับสารภาพ 

                                                           
1 บทความเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ือง “การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ : กรณีศึกษา
สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี” ซ่ึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส  
หญ้าปรัง 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น) 
3
 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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9) ไม่มีการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนและหลังเกิดเหตุอย่างเป็นขั้นตอน 
10)  จับโดยมีหมายจับแต่เป็นการจับผิดตัว  
11)  ให้สื่อมวลชนถ่ายภาพผู้ต้อหาในห้องควบคุม และใส่เครื่องพันธนาการในสถานี

ต ารวจ 
12)  เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีต่างๆ  
13) แต่งตั้งพนักงานสอบสวนชั้นผู้ใหญ่ไปควบคุมคดีที่ตนมีส่วนได้เสีย 

2. สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ : สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี มีดังนี้ 

1)  การท าไปเองโดยพละการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัว 
2) การท าตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั้งการท าไปเพราะ

เจตนาที่ดีหรือต้องการผลประโยชน์ 
3) การที่รัฐใช้ต ารวจเป็นเครื่องมือจนละเมิดต่อประชาชน ซึ่งจะกระท าด้วยเจตนา

หรือไม่ก็ตาม เช่น การสั่งสลายการชุมนุมที่มาเคลื่อนไหวทางการเมือง การปราบจลาจล เป็นต้น 
4) มีก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เพียงพอ 
5) มีคดีเกิดขึ้นจ านวนมาก 
6) ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนและเมื่อมีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติก็ไม่มีทั่วถึงและเมื่ออบรม

แล้วไม่ฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
7) ขาดความรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ 
8) ไม่มีคู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะทาง 
9) การอบรมและการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
10) ขาดจิตส านึกในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 
11) ขาดจิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ 

12)  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
3. แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ : สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  
 จากการศึกษาพบว่า แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

กระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ การลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของต ารวจให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ควรที่จะมีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ต ารวจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกหลักสูตร และทุกระดับ โดยเฉพาะในชั้นเรียนของนักเรียน
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ควรมีการเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนมากขึ้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติควร
ที่จะให้การยกย่องและเชิดชูการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดีและผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน เพ่ือให้เป็น
ต้นแบบกับเจ้าหน้าที่ต ารวจคนอ่ืนๆและควรที่จะลงโทษวินัยร้ายแรงกับต ารวจบางนาย ที่ลุแก่อ านาจ 
และเพ่ือเป็นการป้องการใช้อ านาจเกินขอบเขตของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะน าไปสู่การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยแล้ว ควรที่จะมีการสร้างความรู้  และปลูกจิตส านึกการให้ความส าคัญด้าน
สิทธิมนุษยชนแก่ทุกหลักสูตร ทุกกิจกรรมที่มีการด าเนินการในส่วนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรม 
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และสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งควรที่จะสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนให้มีความศักดิ์สิทธิและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ซึ่ง
อาจเป็นแนวทางในการลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และลดการใช้อ านาจเกินขอบเขตอีกด้วย 
ค าส าคัญ : การละเมิด  สิทธิมนุษยชน  กระบวนการยุติธรรม  ต ารวจ 

 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และสิทธิเพ่ือด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติสีผิว
เพศอายุภาษาศาสนาและสถานภาพทางกายและสุขภาพรวมทั้งความเชื่อทางการเมืองหรือความเชื่อ
อ่ืนๆที่ขึ้นกับพ้ืนฐานทางสังคมสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ (ชะวัช
ชัย ภาติณธุ, 2548) สิทธิมนุษยชนมีความส าคัญในฐานะที่เป็นอารยะธรรมโลก (world civilization) 
ของมนุษย์ที่พยายามวางระบบความคิดเพ่ือให้คนทั่วโลกเกิดความระลึกรู้ค านึงถึงคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ตั้งแต่ยอมรับความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีชาติก าเนิดสิทธิต่างๆที่มีพ้ืนฐานมาจากความชอบธรรมซึ่ง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งสิทธิตั้งแต่ก าเนิดโดยให้ความส าคัญกับค าว่าชีวิต (ชะวัชชัยภาติณธุ , 2548) 
นอกจากนี้แล้วสิทธิมนุษยชนยังมีความส าคัญในแง่ของการเป็นหลักประกันของความเป็นมนุษย์สิทธิ
และเสรีภาพและสภาวะโลกปัจจุบันเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ไม่ใช่เรื่องประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น
หากแต่เป็นเรื่องที่สังคมทั่วโลกต้อง   ให้ความส าคัญเรื่องของสิทธิมนุษยชนยังได้ถูกน าไปใช้ในทาง
การเมืองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กุมพล  พลวัน, 2547) 

ในปัจจุบันสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากโดยองค์การสหประชาชาติ    ได้มีมติ
รับรองและประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ 10 ธันวาคม 2491 ขณะที่ประเทศ
ไทยนั้นได้มีการบัญญัติเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 และใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 ด้วยค าว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ” การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรมนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีบทบัญญัติที่ให้หลักประกันเกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนหลายมาตราอาทิมาตรา 29 วรรคแรกได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ว่า “การจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็นเท่านั้นและจะ
กระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้” 

ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมจึงต้องให้ความเคารพและมี
หน้าที่คุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะละเมิดหรือริดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไม่ได้หากกฎหมายไม่ให้อ านาจไว้แต่ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งเป็นต้นธารของ
กระบวนการยุติธรรมมักมีปัญหาการถูกกล่าวหาอยู่เนืองๆว่าการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่อาทิการจับ
การค้นการควบคุมและการสืบสวนสอบสวนไม่ค านึงถึงหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ท าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่จ าเป็นและอาจท าให้
สาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญถูกกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจหลายกรณีในช่วงเวลาที่ผ่านมาถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนไม่ว่าจะเป็นการกระท าในลักษณะของ State Crime หรือการหายสาบสูญโดยไม่ปรากฏ
ร่องรอยอาทิการเสียชีวิตจ านวนมากของผู้คนในช่วงเวลาการประกาศสงครามยาเสพติดหรือการเสียชีวิต
ของผู้ต้องหาระหว่างการถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  จ านวน  52 รายโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ
รายงานว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคภัยตามธรรมชาติการตายจากการเคลื่อนย้ายในการสลายผู้ชุมนุมที่
สถานีต ารวจตากใบจังหวัดนราธิวาสไปยังค่ายทหารจานวน 84 ศพชาวบ้านช่วยกันจับตัวทหารนาวิก
โยธินควบคุมไว้กลางหมู่บ้านตันหยงลิมอจังหวัดนราธิวาสแล้วถูกฆ่าตายหรือแม้กระทั่งการจับกุมคุมขัง
โดยไม่ชอบกล่าวคือกฎหมายได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องได้รับหมายค้นจากศาลก่อนเข้าท าการ
ตรวจค้นแต่ในทางปฏิบัติมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจอาจน าหลักฐานเท็จมาขอให้ศาลออกหมาย
เช่นเดียวกันในกรณีการจับกุมตามกฎหมายแล้วบุคคลต้องได้รับแจ้งข้อหาทันทีที่ถูกจับกุมและต้องได้รับ
อนุญาตให้สามารถแจ้งแก่ผู้ใดผู้หนึ่งถึงการถูกจับกุมได้รวมทั้งให้ผู้ถูกคุมขังติดต่อทนายได้แต่ที่ผ่านมานัก
กฎหมายและกลุ่มรณรงค์เพ่ือสิทธิมนุษยชนอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจมักเพิกเฉยต่อสิทธินี้และท าการ
สอบสวนผู้ถูกคุมขังโดยไม่ให้มีทนายร่วมอยู่ด้วยเป็นต้น (อ้างในรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
ประจ าปี พ.ศ.2550ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย  

เจ้าหน้าที่ต ารวจบางส่วนละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะงานส่วนใหญ่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจต้อง
สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าอาชีพอ่ืน อีกทั้งลักษณะอ านาจตามกฎหมายยังต้องเกี่ยวข้องกับ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าหน่วยงานอ่ืนอีกด้วย งานของเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงมีความ
ล่อแหลมเสี่ยงต่อการกระทบสิทธิและเสรีภาพ เช่น การที่สามารถจับคุม ตรวจค้น คุมขัง เพ่ือป้องกัน
หรือปราบปรามการกระท าที่อาจก่อให้เกิดการกระท าความผิดซึ่งกระทบต่อความสงบเรียบร้อยทาง
สังคม หน้าที่เหล่านี้อาจกระทบกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่มากก็น้อย เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงต้องท าใน
กรอบหรือกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนดไว้ไม่ใช่อ านาจเกินขอบเขต (วันชัย ศรีนวลนัด, 2552) 

สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ตั้งอยู่ที่ ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นสถานีต ารวจที่อยู่ในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดปัตตานี โดยมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 96.83 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 
13 ต าบลประชากรทั้งหมด  127,642 คน มีข้าราชการต ารวจในสังกัด ทั้งหมด ๓๕๖ นาย และคดีที่
เกิดขึ้นในปี 2560 จ านวน 1,938 คดี การท างานของสถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี มี 2 ลักษณะ คือ 
งานด้านที่ต้องสัมผัสกับประชาชน และงานด้านที่ไม่ได้สัมผัสกับประชาชน โดยมีการแบ่งเป็น 5 สาย
งาน    ได้แก่ งานด้านอ านวยการ  งานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  งานด้าน
สอบสวน งานด้านสืบสวน งานจราจร เพ่ือสร้างกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการอ านวยความยุติธรรม การให้บริการประชาชน 
ความเสมอภาค เป็นธรรม มีมาตรฐานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อองค์กรและประชาชน สมกับ
วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติที่ว่า "พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน" 
(สถานีภูธรเมืองปัตตานี, 2561 : ออนไลน์) ในส่วนของการร้องเรียนและการท าคดีเกี่ยวกับละเมิด
มนุษยธรรมก็มีบ้าง แต่ไม่ถึงกับเป็นคดีความใหญ่โต อาจจะเป็นเพียงแค่การร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชา
ให้มีการตรวจการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ อย่างในกรณีของ สิบเอก ป.(นามสมมติ) ได้ใช้อาวุธปืน
ยิงผู้ร้อง คือนางสาวฮานาน  สุเด็น และนางสาวนูรีซะห์  มะสาแม จ านวน 3 นัด และใช้อาวุธปืนเล็ง
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ข่มขู่นางสาวมาดีนะห์  วานิและนางสาวพีชญา  กาหม๊ะ เหตุเกิดที่บริเวณห้องเช่า ถนนเจริญประดิษฐ์   
ซอย 3 ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งในกรณีดังกล่าวถือว่าละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยชัดเจนและยังมี และเป็นคดีความที่ท าให้ผู้เสียหายต้องเรียกร้องความเป็นธรรมอีก
ด้วย 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษามีความสนใจต้องการศึกษาสภาพ
ปัญหารูปแบบและสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยศึกษาวิเคราะห์จากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจและน าหลักแนวคิดทฤษฎีในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยเพ่ือที่จะท าให้เกิดแนวทางในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ  

2. เพ่ือศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

3. เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
 ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
 ปรีดี  เกษมทรัพย์ (2525, น.83) กล่าวว่า สิทธิมนุษยชน คือ มนุษย์ทุกคนมีเกียรติศักดิ์ศรี
และสิทธิ และถือว่าบุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ 
 จตุรงค์  บุณยรัตนสุนทร (2537, น.162) กล่าวว่าสิทธิมนุษยชน คือ การเคลื่อนไหวไปสู่
อาณาจักรแห่งเสรีภาพมายาทั้งปวง โดยสิทธิมนุษยชนต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ซึ่งมีมติของมนุษย์
นิยมโดยค านึงถึงจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม คือ สิทธิที่จะที่มีชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ 

สรุปว่า สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ติดตัวมาตามธรรมชาติในฐานะที่เป็นมนุษย์ 
โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา หมู่เหล่า ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฎหมาย
หรือปัจจัยท้องถิ่นอ่ืนๆ และเป็นสิทธิที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
 สิทธิที่ระบุไว้ในปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจ าแนกออกได้อย่างกว้าง ๆ 2 ประเภท 
คือ 

แนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้นมีมาแต่โบราณกาล นับแต่สมัยกรีก  และ
โรมัน ในทางวิชาการถือกันว่าเป็นแนวความคิดของชาติตะวันตก โดยเป็นแนวความคิดที่ค้นหา
หลักประกันคุ้มครองสิทธิของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิด ด้วยอ านาจของรัฐหรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็น
แนวความคิดที่จะจ ากัดอ านาจของรัฐนั่นเอง เพราะในสมัยโบราณการปกครองการบริหารประเทศ
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ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ปกครองรัฐที่จะกระท าตามที่เห็นสมควร จึงท าให้เกิดการย่ ายีละเมิดสิทธิ
มนุษยชนได้ตามอ าเภอใจ ก่อให้เกิดการทุกข์ยากแก่ประชาชน อริสโตเติ้ล กล่าวถึงความเป็น
ธรรมชาติว่าเป็นความเป็นธรรมที่สมบูรณ์ ต่างกับสิ่งซึ่งเป็นธรรมตามกฎหมายอันความเป็นธรรม ที่ไม่
สมบูรณ์  สิทธิมนุษยชน จึงมีรากฐาน จากแนวความคิดอุดมคติในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ                      
ด้วยความคิดที่ว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกัน จากความคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาติและสิทธิทาง
ธรรมชาตินี้เอง ได้วิวัฒนาการมาสู่การจัดท าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติใน
ที่สุด 
 
แนวคิดทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือ รากฐานประการหนึ่งของสังคมรัฐ เป็นส่วนส าคัญในการ
รักษาสังคมให้เที่ยงธรรม สงบสุข และปลอดภัย ด้วยการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ บังคับใช้
กฎหมายและคุ้มครองสิทธิประชาชน สาระส าคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาประกอบด้วย 
  (ก) การป้องกันอาชญากรรม  
  (ข) การคุ้มครองสาธารณะ  
  (ค) การช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ครอบครัวของเหยื่อและพยาน  
  (ง) จัดการลงโทษผู้กระท าความผิด  
  (จ) ช่วยเหลือผู้กระท าความผิดให้กลับคืนสู่สังคม และเป็นสมาชิกของสังคมที่เชื่อฟัง
กฎหมาย 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย เพราะปัจจัยตัวชี้วัดในด้านพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมที่วัฒนา
การไปอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วขึ้นด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ไม่ว่าทางอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม จนกระทั่งคนกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มไม่สามารถปรับตัวใหม่เข้ากับ
สังคมได้ทัน หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อความเปลี่ยนแปลงไม่ยอมปรับเข้ากับปทัสถานของสังคม กลายเป็น
กลุ่มคนแปลกแยก พวกเบี่ยงเบน หรือคนนอกคอก ที่สังคมต้องเข้ามาจัดการ 
 ในอดีตไม่อาจแยกแยะกระบวนการยุติธรรมทางอาญาออกจากระบบวิธีพิจารณาความอาญา 
เพราะการด าเนินคดีในอดีตมิได้มีรูปแบบและแนวคิดทั้งในเชิงของระบบวิธีพิจารณาความอาญา และ
แนวคิดทางทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาเช่นเดียวกับในปัจจุบัน รูปแบบและกลไกของรัฐ ในการ
จัดการกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อพระบรมราชโองการหรือกฎในอดีตนั้น ถือเป็นการท้าทาย ต่อพระราช
อ านาจหรือรัฐาธิปวัตน์เหมือนกันหมด และระบบวิธีพิจารณาคดีและการลงโทษก็มีการทรมานด้วย
วิธีการที่ทารุณโหดร้ายต่างๆ จนกระทั่งผู้ถูกด าเนินคดีและถูกลงโทษจนถึงแก่ความตายในที่สุด 
 ในปัจจุบันทั้งระบบวิธีพิจารณาคดีและวิธีการลงโทษได้รับอิทธิพลที่หลากหลาย  ทั้งจาก
แนวคิดในเชิงทฤษฎีอาชญาวิทยาและระบบการลงโทษของตนเองให้สอดกับมาตรฐานสากล และหลัก
วิธีพิจารณาความอาญาและหลักการราชทัณฑ์ แนวคิดในการพิจารณาพิพากษาคดีจึงมิใช่เพียงแต่การ
จับผู้ต้องสงสัยมาด าเนินคดีแล้วคาดคั้นเอาความจริงจากผู้ถูกกล่าวหาด้วยวิธีการทรมานที่บังคับเอา
กับเนื้อตัวร่างกายดังเช่นในอดีตครั้งโบราณกาล มิใช่วิธีการที่สร้างข้ึนเพ่ือมุ่งหมายในการที่รัฐลงโทษ ผู้
ถูกกล่าวหาแต่เพียงประการเดียวโดยมิได้สนใจต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ ถูกกล่าวหา ดังนั้น จึงกล่าว



137 
 

ได้ว่าที่เราเคยเรียกพิจารณาพิพากษาคดีว่าเป็น ระบบวิธีพิจารณาคดีอาญาหรือความอาญานั้น       
ได้ผันตัวเองมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมีความหมายกว้างยิ่งกว่า 
ระบบวิธีพิจารณาคดีอาญาหรือความอาญามีการผสมผสานความจ าเป็นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตั้งแต่เริ่มการด าเนินคดี จนกระทั่งคดีถึงที่สุด แม้แต่ในชั้นราชทัณฑ์
ก็ยังมีกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีการเรียกขานกันว่าเป็นกระบวนการหลังค าพิพากษา 
 กระบวนการหลังค าพิพากษา ในบางเรื่องก็ยั งยึดโยงกับการด าเนินค ดี ในคดี เดิม               
เช่น ในเรื่องของการรื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ การเยียวยาจ าเลยที่ศาลพิพากษายกฟ้อง   ซึ่งต้องขัง
ในระหว่างการพิจารณาคดี เป็นต้น แต่ในหลายเรื่องก็เป็นกระบวนการซึ่งยังอยู่ในกรอบของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยู่  แต่เป็นกระบวนการในชั้นราชทัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ
ลงโทษนักโทษหรือผู้ต้องขังเด็ดขาด ซึ่งฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์ เหล่านี้     
ในหลายประเทศจัดให้มีกระบวนการด าเนินการเหมือนในชั้นพิจารณาพิพากษาจึงสอดคล้องกับค า
กล่าวที่ว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือการพิจารณา
พิพากษาคด ี
 สรุปได้ว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ รากฐานประการหนึ่งของสังคมรัฐ เป็นส่วน
ส าคัญในการรักษาสังคมให้เที่ยงธรรม สงบสุข และปลอดภัย ด้วยการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ 
บังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิ และยังเป็นกระบวนการส าหรับด าเนินคดีอาญา กล่าวคือเมื่อมี
การกระท าผิดทางอาญาแล้ว การน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ จะต้องกระท าอย่างไร บทบัญญัติที่
ก าหนดวิธีด าเนินคดีอาญามีอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 สาเหตุของพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจนั้น 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักสิทธิมนุษยชนนั้น ไม่ปรากฏว่ามีการศึกษามาก่อน แต่พบว่ามี
การศึกษาของ พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์ (2552) ซึ่งอาจสามารถมาเทียบเคียง กับ
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยค าอธิบายพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ประพฤติโดยมิชอบว่าสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
 1) การทุจริตคอรัปชั่น (police corruption) ซึ่งเป็นพฤติกรรมของต ารวจที่ได้กระท าในสิ่งที่
ไม่ควรจะกระท า หรือ ละเว้นการกระท าในสิ่งที่ควรจะกระท า โดยการกระท านั้นเกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่ง หรือ อ านาจ หน้าที่ที่มีตามกฎหมายของต ารวจนั้นและต ารวจผู้นั้นได้รับหรือคาดหวังว่าจะ
ได้รับการตอบแทนหรือมี สิ่งจูงใจที่มีมูลค่าเป็นการส่วนตัว อาจจะอยู่ในรูปเงินตรา หรือการเลื่อนขั้น
เลื่อนต าแหน่ง ส่วนการแสดงออกของการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมีหลากหลายรูปแบบ เช่นการใช้
ต าแหน่งหน้าที่แสวงหา ผลประโยชน์ (corruption of authority) การรับเงินสินบน หรือเงินใต้โต๊ะ 
(kickback) การลักทรัพย์ เมื่อมี  โอกาส (opportunistic theft) การกรรโชกทรัพย์  หรือรีดไถ 
(shakedown) การเรียกค่าคุ้มครองผู้กระท า ความผิดกฎหมาย (protection of illegal activities)
การบิดเบือนการใช้ดุลยพินิจในการสืบสวนสอบสวน คดีอาญา (the fix) และการกระท าผิดอาญาเสีย
เอง (direct criminal activities) เป็นต้น (Barker, Hunter, & Rush, 1994 อ้างใน เกษมศานต์  
โชติชาครพันธุ์ 2552) 
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2) การประพฤติมิชอบ (police misconduct) เป็นกรณีเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจหน้าที่ใน
ต าแหน่ง ราชการในทางที่ผิด แต่การกระท านั้นไม่มีเจตนาที่จะทุจริต ไม่หวังได้รับสิ่งตอบแทนทาง
วัตถุแต่อย่างใด ค าว่าโดยมิชอบ ก็คือ พฤติกรรมของต ารวจทุกรูปแบบที่ฝ่าฝืนหรือเบี่ยงเบนไปจาก
ปทัสถาน พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การกระท าทารุณ โหดร้าย (brutality) ซึ่งหมายความถึง การใช้ก าลังทางกายภาพอันไม่
สามารถให้เหตุผลได้หรือเกินกว่าเหตุ หรือไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้รวมถึงการใช้ก าลังเกินกว่า
ความจ าเป็นในการจับกุม หรือตรวจค้น หรือการแสดงออกซึ่งการคุกคามทางเพศ ( sexual 
misconduct) ของต ารวจต่อตัวผู้เสียหาย/เหยื่อ ผู้ต้องหา หรือ พยาน นอกจากนั้นการที่ต ารวจใช้
สารเสพติดเสียเอง (use of drugs) ก็ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบของต ารวจด้วย  

3) การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน (violations of department 
rules and regulations) เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง แต่ไม่ถึงกับประพฤติมิชอบหรือคอรัปชั่น เป็น
แต่เพียงการฝ่าฝืน หรือกระท าผิดวินัย จรรยาบรรณ กฎข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานการกระท าเช่ น
ว่านี้ ยังไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย เป็นแต่เพียงความผิดเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น 
เช่น การดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือการแอบนอนหลับขณะท างานเป็นต้น  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนดไว้ โดยไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขต และพึงระลึกเสมอว่าการที่จะบังคับใช้
กฎหมายต้องค านึงถึงเรื่องของสิทธิและเสรีภาพเป็นส าคัญมากกว่าอ่ืนใดแล้ว การใช้อ านาจในทาง
กฎหมายจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชนแม้แต่น้อย 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary  research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี  

 1.1 วิทยานิพนธ์ของกิตติบดี  ใยพูล (2544) ศึกษาเรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้พ้นโทษในการเข้าท างาน  

 1.2 วิทยานิพนธ์ของกัมพล  จงรุ่งส าราญ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติหน้าที่สืบสวน สอบสวนตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. การวิจัยสนาม (Field  research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured  interview or formal 
interview) 

 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive  sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่
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ต้องการศึกษาจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  informants) จ านวน 15 คน จาก
ผู้บังคับบัญชา พนักงานสอบสวน ผู้น าชุมชนและประชาชน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์  ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 

1. สภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ : สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี มีดังนี ้

1) การใช้อ านาจในหน้าที่เกินกฎเกณฑ์ที่ก าหนดหรือการใช้อ านาจเกิน 
ขอบเขตของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2) การใช้อ านาจหน้าที่ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีหลายคดีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้
อ านาจช่วยเหลือซึ่งกันจนเป็นอุปสรรคในการคลี่คลายคดีเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมและ
ประชาชนจนท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าต่อสิทธิมนุษยชน 

3) การประจานผู้ต้องหาต่อสาธารณะชน  
4) ค้นโดยไม่มีหมายค้น  
5) ค้นในที่สาธารณะโดยไม่แต่งเครื่องแบบและไม่ได้แสดงนามและต าแหน่งก่อนการ

ตรวจค้น 
6) การสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพ่ือการแจ้งข้อกล่าวหา 
7) ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ก่อนที่จะออกหมายจับ 
8) หน่วงเหนี่ยวกักขังให้รับสารภาพ 
9) ไม่มีการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนและหลังเกิดเหตุอย่างเป็นขั้นตอน 
10)  จับโดยมีหมายจับแต่เป็นการจับผิดตัว  
11)  ให้สื่อมวลชนถ่ายภาพผู้ต้อหาในห้องควบคุม และใส่เครื่องพันธนาการในสถานี

ต ารวจ 
12)  เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีต่างๆ  
13)  แต่งตั้งพนักงานสอบสวนชั้นผู้ใหญ่ไปควบคุมคดีที่ตนมีส่วนได้เสีย 

 
1. สาเหตุและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ 

ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ : สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี มีดังนี้ 
1) การท าไปเองโดยพละการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัว 
2) การท าตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั้งการท าไป 

เพราะเจตนาที่ดีหรือต้องการผลประโยชน์ 
3) การที่รัฐใช้ต ารวจเป็นเครื่องมือจนละเมิดต่อประชาชน ซึ่งจะกระท าด้วย 

เจตนาหรือไม่ก็ตาม เช่น การสั่งสลายการชุมนุมที่มาเคลื่อนไหวทางการเมือง การปราบจลาจล เป็น
ต้น 

4) มีก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เพียงพอ 
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5) มีคดีเกิดขึ้นจ านวนมาก 
6) ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนและเมื่อมีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติก็ไม่มีทั่วถึงและเมื่ออบรม

แล้วไม่ฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
7) ขาดความรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ 
8) ไม่มีคู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะทาง 
9) การอบรมและการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
10)  ขาดจิตส านึกในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 
11)  ขาดจิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ 
12)  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 
3. แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ:สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  
 จากการศึกษาพบว่า แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

กระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ การลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของต ารวจให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ควรที่จะมีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ต ารวจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกหลักสูตร และทุกระดับ โดยเฉพาะในชั้นเรียนของนักเรียน
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ควรมีการเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนมากขึ้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติควร
ที่จะให้การยกย่องและเชิดชูการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดีและผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน เพ่ือให้เป็น
ต้นแบบ   กับเจ้าหน้าที่ต ารวจคนอ่ืนๆและควรที่จะลงโทษวินัยร้ายแรงกับต ารวจบางนายที่ลุ          
แก่อ านาจ และเพ่ือเป็นการป้องการใช้อ านาจเกินขอบเขตของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะ
น าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยแล้ว ควรที่จะมีการสร้างความรู้และปลูกจิตส านึกการให้
ความส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนแก่ทุกหลักสูตร ทุกกิจกรรมที่มีการด าเนินการในส่วนต่างๆ ของ
กระบวนการยุติธรรม และสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งควรที่จะสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและประชา
สังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนให้มีความศักดิ์สิทธิและเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และลดการใช้อ านาจเกิน
ขอบเขตอีกด้วย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

สภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ : 
สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี  มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบว่า มีการใช้อ านาจในหน้าที่เกิน
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดหรือการใช้อ านาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิเชษฐ  พิณทอง (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้อ านาจหน้าที่เกิน
ขอบเขตของต ารวจ : ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ผลการศึกษาพบว่า เรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็น
หน้าที่อันส าคัญของมวลมนุษยชาติที่จะต้องร่วมกันปกป้องคุ้มครองและรักษาไว้  ซึ่งรัฐจะต้องให้
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หลักประกันในการดูแลประชาชนประชาชนของตนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช้อ านาจรัฐหรืออ านาจ
ในทางกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน  โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในการรักษากฎหมายและ
บังคับใช้กฎหมายมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจควรที่จะร าลึกอยู่เสมอว่าการใช้อ านาจในหน้าที่ควร
อยู่ในกฎเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด และไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขต เนื่องจากหากเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการ
ใช้อ านาจมากเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น การข่มขู่ การซ้อมผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย จนถึงการ
อุ้มฆ่าจะกลายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในที่สุด สังคมและเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกนายควรที่จะร่วมกัน
ในการสร้างแนวคิดทัศนคติให้เจ้าหน้าที่ต ารวจค านึงถึงหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนในกา
ปฏิบัติหน้าที่มากกว่าสิ่งอ่ืน และให้การปฏิบัติหน้าที่ให้เข้าสู่กระบวนการหรือระบบยุติธรรมอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ก็จะไม่เกิดการกระทบต่อสิทธิมนุษยชนประชาชนแต่อย่างใด 
 จะเห็นได้ว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคนที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่
เทียมกัน เรื่องของสิทธิมนุษยชนจึงเป็นหน้าที่อันส าคัญของมวลมนุษยชาติที่จะต้องร่วมกันปกป้อง
คุ้มครองและรักษาไว้ ซึ่งรัฐจะต้องให้หลักประกันในการดูแลประชาชนของตนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช้
อ านาจรัฐหรืออ านาจในทางกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รักษา
กฎหมายและบังคับใช้กฎหมายมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ ควรระลึกอยู่เสมอว่าการใช้อ านาจใน
หน้าที่ควรอยู่ในเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด และไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขต 
 สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ : สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายขาดจิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่
การท าไปเองโดยพละการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวการท าตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาทั้งการท าไปเพราะเจตนาที่ดีหรือต้องการผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ และคณะ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษามาตรการป้องกันเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการใช้อ านาจเกินขอบเขตกรณีเจ้าพนักงานต ารวจใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบพบว่า การทุจริต
คอรัปชั่นของต ารวจ (police corruption) เป็นพฤติกรรมซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจในฐานะที่เป็นเจ้า
พนักงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ โดยมีเจตนาแสวงหา
ผลประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินเงินทอง โดยมิชอบ การทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล
และระดับกลุ่มและการประพฤติมิชอบของต ารวจ (police misconduct)    เป็นพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจกระท าไปโดยมิชอบ แต่มิได้มีเจตนาเรียกรับผลประโยชน์จากการกระท านั้น 
 จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมาคดีสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่เกิด
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิ์จากการตรวจค้น การบุกจับ การซ้อมผู้ต้องหาเพ่ือให้รับ
สารภาพหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน การสร้างพยานหลักฐานเท็จ การละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการท าไปเองโดยพละการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวจน
เป็นอุปสรรคในการคลี่คลายคดี  โดยทั่วไปแนวทางปฏิบัติตามหลักสากลต่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูก
จับในคดีนั้นยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีการพิสูจน์ตามข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมและมี
การตัดสินว่าผู้กระท าความผิดคนดังกล่าวได้กระท าความผิดจริงตามท่ีถูกกล่าวหา  
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 แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ : สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

จากการศึกษาพบว่า แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  การลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของต ารวจให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ควรที่จะมีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ต ารวจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกหลักสูตร และทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัมพล  
จงรุ่งส าราญ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน สอบสวนตาม
หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาณาของเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี จาก
การศึกษาพบว่าการอบรม/สัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และทัศนะในเรื่องสิทธิมนุษยชน มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
งานสืบสวน สอบสวน ตามสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

จะเห็นได้ว่า การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
ต ารวจนั้น ควรที่จะมีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุก
หลักสูตร และทุกระดับ หากมีการด าเนินการตามทสิ่งที่กล่าวข้างต้นเชื่อได้ว่าน่าจะมีผลต่อการลดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และยังเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใช้อ านาจเกินขอบเขต
อีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจและประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง  

2. ผู้วิจัยเห็นว่า การให้ความรู้ความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นเรื่องที่ส าคัญมาประการหนึ่งในการก าหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

3. ควรจะมีการศึกษาข้อมูลในลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจังหวัดอ่ืน
ประกอบด้วยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบและสามารถน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
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