


หากเรายินยอมให้เกิดการ
ทรมานเพื่อนมนุษย์ สังคม

จะเอาอะไรมาแบ่งแยก 
ความดีกับความเลว 

ถ้าคนกระทำ ผิดโดนได้
คนบริสุทธิ์ก็โดนได้

ซึ่งหลายกรณีเป็นเช่นนั้น

“

”ดร.รณกรณ์ บุญมี
อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



โ ดย ไม ่ รู ้ ตั ว
Wi thou t  e ven  know in g  i t



ใ ค รก็ ไ ด ้
The  goa t  i n  u s  a l l



อาจเป็นเพราะ ณ เวลานี้ เทคโนโลยีเข้าถึงผู้คนทุก
ระดับ เชื่อมต่อทุกพื้นที่ เ ป็นอาณาจักรเดียวกัน

อย่างเป็นรูปธรรม ผู้คนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ และเหตุการณ์ปัจจุบันได้รวดเร็วและกว้างไกล

รวมถึงกรณีการละ เมิดสิทธิมนุษยธรรมที่ เกิดขึ้น
ไม่ เ ว้น ในแต่ล ะ วัน โดยที่ เ ร าทุกคนต่ า งทราบดี ว่ า
พฤติการณ์เหล่านี้ ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่กลับทวีความ
รุนแรงและอุกอาจอย่าง ไม่มีทีท่ าจะลดน้อยถอยลง

จากหลายสถานการณ์เล็กๆ ที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดา และเลือกที่จะมองข้าม “ความรุนแรง” ที่เป็น
องค์ประกอบแปลกปลอมซ่อนอยู่ จากจุดเริ่มต้นตรง
นั้นผันเปล่ียนเป็นความรุนแรงโดยที่ไม่สามารถยับยั้ง
ได้ทัน หรือกระทั่งไม่มีใครคิดจะแก้ไขเปล่ียนแปลงใดๆ 

เรื่องไกลตัวกลายเป็นเรื่องของใครก็ได้ เมื่อเป็นเรื่อง
ของใครก็ได้ย่อมเป็นเรื่องของทุกคน “การมองเห็น
มนุษย์ทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมกัน” เป็นทางออก
ลำาดับแรกของการแก้ปัญหาเรื่องนี้  ง่ายที่จะพูด แต่
ยากที่จะเริ่มทำา เราจึงพยายามเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
จะกระตุกชายเส้ือผู้อ่านให้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านเรื่องราวและ
ข้อมูลที่แทบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงในสังคม และเริ่ม
ก้าวที่หนึ่งของการต่อต้านการทรมานไปพร้อมๆ กัน.



กุญแจ เ งิ น  กุญแจทอง
Money  i s  t he  key



อย่างไรจึงเรียกว่า “ทรมาน” 
สถานการณ์การซ้อมทรมานทั่วโลก
เปิดวิธีซ้อมทรมาน
ทำ ไมจึงไม่ควรเห็นด้วยกับการซ้อมทรมาน
สังคมออนไลน์ จุดเริ่มต้น “ความรุนแรง” ใกล้ตัว
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
THE CRY THAT STILL CAME FEEBLE
สิทธิที่คุณควรรู้หาก “ถูกจับ”
ทำ ไมถึงฟ้องร้องได้ยาก?
มุมมืดของกระบวนการยุติธรรมไทย
กรณีแพะทั่วโลก
ความยุติธรรมที่ถูกบังคับให้สาบสูญ
รายชื่อนักสิทธิมนุษยชนที่ถูกอุ้มฆ่าในรอบ 19 ปี
กฎหมายอาญาในปัจจุบัน
การเยียวยาผู้เสียหาย
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทรมาน
นิติวิทยาศาสตร์ ความเป็นไปได้และทางออก
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T
Threaten (v.) refers to inappropriate talk 

about others such as racist comment or 
discriminatory talk against the disabled. 
Calling others “retard”, “weak” or “whore” 
is also counted. Such talks cause the targets 
to feel offended, hurt, intimidated or treated 
unfairly.

การก่อกวนหรือคุกคาม (ก.) การพูดจาเกี่ยวกับ 
คนอื่นในลักษณะที่ไม่เหมาะสม เช่น การเหยียดเชื้อชาติ 
การใช้ถ้อยคำาดูถูกคนพิการ หรือว่าจะเป็นการเรียก 
คนอื่นด้วยถ้อยคำ รุนแรง ก็ถือว่าเป็นการคุกคามเช่นกัน 
เพราะทำ ให้คนที่ถูกกระทำ รู้สึกถูกล่วงเกิน เสียใจ คล้าย
ถูกข่มขู่ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม



เ ก ร าะบา ง
Th i n l y  a rmo red
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อย่างไรจึงเรียกว่า
“ทรมาน”

ก า ร ทำ า ใ ห ้ บุ ค ค ล ไ ด ้ รั บ
ความ เ จ็บปวดอย ่ า งสา หัส
ทั้ ง ท า ง ร ่ า ง ก า ย แ ล ะ จิ ต ใ จ

มีจุดประสงค์พิเศษคือ
ใช้เพื่อกดขี่ ปราบปราม  
รีดข ้อมูล บั งคับ ให ้
สารภาพ เพื่อลงโทษ 
ห รื อ เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ

ผู ้กระทำาเป็นเจ้าหน้าที่
รัฐ  หรือกระทำ า โดย
มี เจ ้ าหน ้ าที่ รัฐ รู ้ เ ห็น
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“ไม่ควรมีใครตกเป็นเหยื่อของการทรมาน การปฏิบัติ
ที่ โหดร ้าย ไร ้มนุษยธรรม หรือถูกยำ่ ายี ศักดิ์ศรี”

จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ทว่าเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา
ยังมีการทรมานเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลก

นานาชาติต่างเห็นพ้องว่า “การทรมาน”
คือการกระทำาที่เลวร้าย ป่าเถื่อน และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

ค.ศ. 1987 มีการประกาศใช้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ (UN 

Convention Against Torture หรือ CAT) มุ่งให้เกิดการยุติการทรมานอย่างจริงจัง 

โดยกำาหนดมาตรการ กฎหมายเฉพาะ บทลงโทษผู้กระทำาผิด และประกันการเยียวยา

ต่อผู้เสียหาย

58 %
(98 ประเทศ) มีการพิจารณาคดีที่ไม่

เป็นธรรม โดยผู้ที่ถูกกล่าวหา ผู้เสียหาย

จากคดีอาชญากรรม หรือสาธารณชน 

ไม่ได้รับความยุติธรรม

82% 
(131 ประเทศ) มีการทรมาน

และการปฏบิตัอิยา่งทารณุโหด

ร้ายกับพลเรือน

พ.ศ. 2557 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล รวบรวมและตรวจ

สอบข้อมูลเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 

160 ประเทศทั่วโลก พบว่า

11
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เปิดวิธีทรมาน

บีบคอ

ทุบตีด้วยไม้กระบอง

กดหน้าจุ่มน้ำ 

ชก ต่อย เตะ ตบหน้า

มัดมือด้วยเชือก

กระแทกหัวกับผนัง

ช็อตด้วยไฟฟ้า
ช็อตด้วยไฟฟ้าท่ีอวัยวะเพศ
ใช้ถุงดำ คลุมศีรษะเพ่ือให้กลัว
และขาดอากาศหายใจ
ฝังดิน

12



ผู ้ บ ริ สุ ท ธิ์
B lood  o f  i nnocence



14

ทำ ไม? 
“การทรมาน”
“เรา” จึงไม่ควรเห็นด้วยกับ

ทำ ไม? 

ข้อเท็จจริง A :
รายงานพิเศษ “10 ปีกับการซ้อมทรมาน 
10 ปีของความยุติธรรมที่หายไป” ของ
ประชาไทแสดงสถิติคดีความมั่นคงซึ่ง
ถูกรวบรวมไว้โดยศูนย์ปฏิบัติการตำารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้ังแต่ปี 2547 
- 2557 พบว่า มีคดีความมั่นคงทั้งหมด 
2,184 คดีที่ผู้กระทำาผิดถูกระบุตัว แต่
ศาลพิพากษายกฟ้องผู้ถูกกล่าวหากว่า 
70 เปอรเ์ซน็ตข์องผูท้ีต่ำารวจจบัดำาเนนิคด ี
เนือ่งจากศาลพบวา่ พวกเขาไมม่คีวามผดิ 
โดยหลกัฐานสว่นใหญ ่คอืคำาสารภาพทีไ่ด้
จากการทรมาน สว่นหลกัฐานทีม่คีวามนา่
เชื่อถืออื่นๆ เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิด 
และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กลับ
มีน้อยมาก และถึงแม้ว่าผู้ถูกทรมานจะ
กระทำาผิดจริง แต่คำารับสารภาพท่ีมา
จากการทรมานนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ศาลไม่สามารถรับมาเป็นหลักฐานใน
คดี เท่ากับไม่มีทางดำาเนินคดีได้ แถมผู้
บริสุทธิ์จำานวนมากยังถูกทรมานอีกด้วย

เหตุผลสนับสนุน A :
“การทรมานผู้ ต้องสงสัยว่า เป็นผู้
ก่อการร้าย ทำาให้เราเข้าถึงเครือข่าย
ของผู้ร้ายได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น หาก
ไม่ซ้อมทรมาน ก็ไม่บอกความจริง 
ถ้าไม่ผิดจริงเจ้าหน้าที่คงไม่ซ้อม”

14
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ข้อเท็จจริง C :
“รายงานของคณะกรรมการข่าวกรอง
แห่งวุฒิสภา” (SIC: เอสไอซี) ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาชีว่้า การสอบสวนโดยการ
ทรมาน ไม่ทำาให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
เมื่อเทียบกับวิธีการอ่ืนๆ ยกตัวอย่าง
กรณี “คาหลิด ชีค โมฮัมเหม็ด” ผู้อยู่
เบื้องหลังการวางแผนก่อวินาศกรรม 
9/11 เขาถูกทรมานด้วยการทำาให้
หายใจไม่ออกในลักษณะเหมือนจมนำ้า
(Waterboarding) และยอมให้ข้อมูล
กบัเจ้าหน้าที ่แต่ข้อมลูเหล่านัน้กลบัเป็น
เพียง “นิทานอันซับซ้อน” ที่สร้างขึ้น
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยุติการทรมานเท่านั้น

เหตุผลสนับสนุน C :
“คนทำาต้องปกปิดร่องรอยอยู่แล้ว จะ
หาหลักฐานตรงๆ ได้อย่างไร การซ้อม
ทรมานนี่แหละช่วยให้เข้าถึงข้อมูล
ที่ ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีปกติ”

ข้อเท็จจริง B :
ไม่ว่าจะมีใครกระทำาผิดอย่างไร เราก็
ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายโดยเท่าเทียม
และเป็นธรรม ในเมื่อไม่มีกฎหมาย
ใดบัญญัติให้การซ้อมทรมานเป็นสิ่ง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย  ประชาชนหรือ
เจ้าหน้าที่ก็ ไม่มีอำานาจลงโทษใคร
เกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด นอกจาก
น้ี  ถ้ า เรายอมรับการซ้อมทรมาน
ระหว่างการสอบสวนโดยยังไม่มีการ
ไต่สวนที่ ชอบธรรม จึ ง ไ ม่ มีความ
แน่นอนว่าการซ้อมทรมานจะไม่เกิด
ขึ้นกับเราหรือผู้บริสุทธ์อ่ืนๆ เสียเอง

เหตุผลสนับสนุน B :
“คนกอ่คดโีหดๆ เช่น ฆ่าขม่ขนืเดก็ คนทำา
ผิดสมควรถูกซ้อมอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับ
สิง่ทีท่ำา แค่นียั้งนอ้ยไปดว้ยซ้ำา วธินีีท้ำาให้
โลกปลอดภยั การเจบ็ตวัของคนหนึง่คน
เพือ่ให้สังคมปลอดภัยเป็นสิง่ยอมรบัได”้

15

ขอบคุณเนื้อหาจาก ilaw | ที่มา http://www.ilaw.or.th/node/3652



16

O
Ordeal (n.) The ordeal of the torture vic-

tim is normally covered, while the policies 
dealing with it are still inadequate. Moreover, 
people and the society still do not possess 
enough knowledge in the rights, and the 
relevant procedure, to their life and property. 
When the torture victims find it difficult to 
enter into the justice system, the compensa-
tion is unlikely to come.

ความยากลำ บาก (น.) ความยากลำ บากของเหยื่อ 
ทรมานมักถูกปกปิด ประชาชนและสังคมยังขาดความรู้
เรื่องสิทธิในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง เหยื่อจากการ
ทรมานไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อเรียก
ร้องสิทธิต่างๆ ของตนได้ และการเยียวยาตามกฎหมายก็
เป็นเรื่องยากลำ บาก เช่น ชาวโรฮิงญาที่ถูกควบคุมตัวอยู่
ทีส่ถานกกักนัของสำ นกังานตรวจคนเขา้เมอืง พืน้ทีแ่คบๆ 
ขาดแคลนน้ำ และอาหาร ก็ถือเป็นการทรมานอย่างหนึ่ง
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“ความรุนแรง”จุดเริ่มต้น ใกล้ตัว

สังคมออนไลน์

เ มื่ อ ทุ ก ค น ส า ม า ร ถ เ ป ็ น
เจ้าของช่องทางการสื่อสาร “จอ
ส่วนตัว” จึงเปรียบเสมือนพื้นที่
แสดงออกทางความคิด เ ห็นอัน
ไร ้ขอบเขต แต ่ละวันมีประเด็น 
ถกเถียงเกิดขึ้นมากมายบนสังคม
ออนไลน์ ทั้งเฟซบุ ๊ก ทวิตเตอร ์ 
เว็บไซต ์พันทิป และอื่นๆ พื้นที่
สาธารณะเหล่าน้ีนำาไปสูก่ารแลกเปลีย่น
ข้อมลูข่าวสารอย่างกว้างขวาง รวมถงึ
ทศันวสิยัเฉพาะบคุคล

“เสรีภาพในการพูด หรือ Free 
Speech ทำาให้คนรู้สึกว่าตนเองมี
อำานาจในการแสดงออก จนบางคน
ตั้งตนเป็น ‘มนุษย์กล้อง’ หยิบมือถือ
ขึ้นมาถ่ายภาพ อัดคลิปวิดีโอใครต่อ
ใครไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย โดย
ไม่ได้คำานึงว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของเขาหรือไม่ บางคน
กลายเป็น ‘มนุษย์แฉ’ นำาเรื่องราว

ต่างๆ มาโพสต์ประจาน สร้างความ
เสียหาย อีกกลุ่มคือ ‘มนุษย์ช่างติ’ 
ติหมดทุกเรื่อง ยังรวมไปถึง ‘มนุษย์
รูดี้’ ทีส่ถาปนาตนเองเป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านกฎหมาย เศรษฐกจิ บนัเทงิ และ
อื่นๆ ในอีกแง่หนึ่ง Free Speech 
จึงก่อให้เกิดการไหลบ่าของข้อมูล
ข่าวสารอย่างอิสระจำานวนมหาศาล 
แต่จะจริงเท็จมากน้อยอย่างไรเป็นอกี
เรือ่ง” ธาม เชือ้สถาปนศริ ินักวิชาการ
สื่อสาธารณะ แสดงความคิดเห็น

จึงเป็นปกติที่ความหลากหลาย
ของปัจเจกจะก่อให้เกิดการปะทะ
กันทางความคิด และอาจลามไปสู่
การปะทะด้วยอารมณ์ สำาหรับเรื่อง
นี้ นกัวิชาการสือ่สาธารณะมองว่า สิง่ท่ี
ยากแต่สำาคญัคอืการรกัษาสมดลุระหว่าง 
“เสรภีาพในการพดู” (Free Speech) 
กบั “การพดูทีส่ร้างความเกลยีดชัง” 
(Hate Speech)

สิ่งที่ยากแต่สำาคัญคือการรักษาสมดุลระหว่าง 
“เสรีภาพในการพูด” (Free Speech) กับ 

“การพดูทีส่ร้างความเกลียดชงั” (Hate Speech)



1818

ธาม กล่าวว่า คนสมัยนี้ยึดติดกับความเร็ว มีอะไรโต้ตอบไว้ก่อน ทั้งที่ข้อมูล
ยังน้อย แต่ใจร้อน ไม่ชอบให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์ ชาวเน็ตค่อนข้างที่จะเอา
ตัวเองเป็นศูนย์กลาง ถ้าเจอเรื่องไหนดราม่ามากๆ ก็พร้อมที่จะกระโจนลงไป
ในสนามของความเกรี้ยวกราด สังคมยังขาดการรู้ เท่าทันสื่อ เพราะเราไม่ได้
ถูกปลูกฝังให้แสวงหาข้อเท็จจริง คนไทยไม่ได้ถูกสอนให้คิดตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คือต้ังสมมติฐาน ค้นคว้าหาข้อมูล ทดสอบ และสรุปผล คนส่วนมาก
มักข้ามขั้นตอนไปที่การสรุปเอาแบบง่ายๆ โดยยึดความเชื่อเดิมเป็นเกณฑ์ตัดสิน

Hate Speech อาจมีความรุนแรงในตัวมันเอง เช่น คำาหยาบคาย คำาด่าทอที่
ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรืออาจเป็นถ้อยคำาธรรมดา แต่จุดชนวนไปสู่ความ
รุนแรงก็ได้ ความรักก็สามารถนำาไปสู้ความรุนแรงได้ไม่น้อยไปกว่าความเกลียดชัง

ดังนั้นเมื่อรักมาก เกลียดมาก อคติก็มีมาก ยามที่คนเราเต็มไปด้วยอคติต่อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มักจะปิดรับข้อเท็จจริงต่างๆ โดยตั้งใจและไม่ได้ต้ังใจ เช่นนั้น
การถกเถียงจึงไม่ใช่การต่อสู ้กันด้วยข้อมูลและเหตุผล แต่แปรเปลี่ยนเป็นการ
ใช้อารมณ์หำ้าหั่นทันที อารมณ์ปะทะอารมณ์ผลลัพธ ์จึงหนีไม ่พ ้นความรุนแรง

ทั้ งนี้  ยั ง ไม ่ ได ้พู ดถึ งประ เด็ นทางการ เมื อ งห รือศาสนา  ซึ่ ง เป ็ น เ ร่ื อ ง 
อ่อนไหว ละเอียดอ่อน และจุดประกายไฟแห่งความขัดแย้งได้ง ่ายๆ หากแค่
เรื่องดารานักแสดง ชอบใครรักใครไม ่เหมือนกัน ก็สามารถทะเลาะกันอย่าง
ใหญ่โต ยกตัวอย่างเช ่น กรณีงานแต่งงานสุดหรูหราอลังการของนางเอกสาว 
ชื่อดัง ยังกลายเป็นชนวนแห่งการโต้แย้งได้ ระหว่างบรรดาแฟนคลับที่ร่วมช่ืนชม 
แสดงความยินดี กับฝ่ายที่ไม่ชอบซึ่งเข้ามาต่อว่า ว่าเธอใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเกินไป

ค ว า ม รั ก ก็ ส า ม า ร ถ นำ า ไ ป
สู่ ค ว า ม รุ น แ ร ง ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย
ไ ป ก ว่ า ค ว า ม เ ก ลี ย ด ชั ง

ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล
อาจารย์ประจำ�สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา�มหาวิทยาลัยมหิดล
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แน่นอนว่า เราทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูด แสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะใน
ประเด็นใดก็ตาม สังคมออนไลน์ส่งเสริมสิทธิตรงนี้มากขึ้น แต่การแสดงออกแต่ละ
ครั้งต้องไม่นำาไปสู่ความเกลียดชังต่อกัน ไม่หมิ่นประมาท ไม่ใช้วาจาโจมตี หรือไม่
ใส่ร้ายป้ายสี เพราะเสรีภาพในการพูดควรถูกจำากัดขอบเขตด้วยความรับผิดชอบ

หรือล่าสุด กรณีโรฮิงญา เราสามารถ
มองเห็นความเกลียดชังที่มนุษย์แสดง
ต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างชัดเจน บนสังคม
ออนไลน ์ผูล้ีภ้ยักลุม่นีถ้กูพดูถงึดว้ยถอ้ยคำา
รุนแรง ทั้งเป็นพวก “ไร้อารยธรรม” 
“ข้ีเกียจ” “ไม่เจียมตัว” “ตัวเชื้อโรค” 
“น่าขยะแขยง” และอื่นๆ อีกมากมาย 
ราวกับว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ เพียงไม่กี่
วันมี “เรื่องเล่า” มากมายเกี่ยวกับชาว 
โรฮิงญาถูกแชร์ต่อกันนับไม่ถ้วน สังคม
โหมโจมตีพวกเขา ทั้งที่นักประวัติศาสตร์
ผู้มีช่ือเสียงท้ังหลายของโลกยังไม่สามารถ
สรุปที่ มาที่ ไปของก ลุ่มชาติ พันธุ์ น้ี ไ ด้

หลายคนอาจมองว่าเรื่องถกเถียงบน
อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงความขัดแย้งในโลก
เสมือนจริง จบแล้วก็แล้วกัน หากแต่ธาม
ได้ช้ีให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยน่าสนใจว่า เมื่อก่อนคนอาจหลีกเล่ียง
ทีจ่ะพดูบางเรือ่งในชวีติจริง แลว้ไประบาย

ออกบนโลกออนไลน์ โกรธกันในชีวิตจริง
ก็ระบายลงโซเชียลมีเดีย บ่นข้ึนสเตตัส 
แต่ในปัจจุบันกลายเป็นว่ามีคนจำานวนไม่
น้อยเก็บเอาประเด็นที่ถกเถียงกันในโลก
ออนไลน์มาเป็นอารมณ์จนส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตจริง เช่น บางคนเม่ือเห็นเพ่ือน
บนโลกออนไลน์กดไลค์ แชร์ หรือโพสต์
ข้อความสนับสนุนฝ่ายที่ตนเองไม่ชอบ 
ก็พาลเกลียดขี้หน้าเพื่อนคนนั้นไปเลย

“คนทั่ ว ไป มักจะใช้ พ้ืนที่ บนโลก

ออนไลน์เพ่ือวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็น

สาธารณะ เชน่ โรฮงิญา จำานำาขา้ว การเมอืง 

หรือการเหยียดเพศ อย่างมีอารมณ์

มากกว่าใช้ระบายเรื่องส่วนตัว แม้ระดับ

ความรุนแรงของภาษาที่ใช้จะไม่ต่างกัน 

แต่อยา่งไรกต็าม ผูใ้ชค้วรตระหนกัเสมอวา่ 

พมิพอ์ะไรมนังา่ยแคป่ลายนิว้ แตข่อ้ความท่ี

พิมพ์ไปจะอยู่นาน หรือถูกแชร์ไปไม่รู้จบ”

“ผู้ใช้ควรตระหนักเสมอว่า พิมพ์อะไรมันง่ายแค่
ปลายนิ้ว แต่ข้อความที่พิมพ์ไป 

จะอยู่นาน หรือถูกแชร์ไปไม่รู้จบ”
ธาม เชื้อสถาปนศิริ

นักวิชาการสื่อสาธารณะ
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R
Reprimand (n.) Reprimand refers to when 

the suspect is charged with an alleged offence. 
According to section 2 (2) of the criminal 
procedure code, “suspect” refers to an indi-
vidual accused of a crime who are yet to be 
ruled in one way or another by the court of 
law. So those who are accused/charged by au-
thorized state officials are deemed “suspect”.

การประณามกล่าวหา (น.) การกระทำ ที่กล่าวอ้าง
ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำาผิดโดยที่ยังไม่ได้มีการตัดสิน 
ซ่ึงตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา ตาม
มาตรา 2 (2) “ผู้ต้องหา” หมายถึง บุคคลผู้ถูกกล่าว
หาว่ากระทำ ความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล โดยคน
ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำ ผิดจะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าได้กระทำ ผิด 
ดงันัน้ เจ้าหนา้ทีก่ต็อ้งปฎบิตัติอ่ผูถ้กูกล่าวหาประหนึง่เป็น
ผู้บริสุทธิ์ มีมนุษยธรรมและตามความเหมาะสม
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แสงสว่าง
ที่ ป ล า ย อุ โ ม ง ค์

วันเ วลารักษาแผลกายให ้จาง ไป แต ่ความทรงจำ า 
เลวร้ายตอกยำ้าแผลใจให้ยังสดอยู ่เสมอ ดังกรณีของ 

ฤทธิรงค์ ชื่นจิตร หรือ “ช็อปเปอร์” เด็กหนุ ่มวัย 23 ปี ผู ้
ถูกเจ ้าหน้าที่ตำารวจทำาร ้ายร่างกาย เพื่อบังคับให้รับสารภาพ
ว่าเป ็นคนกระชากสร้อยคอทองคำา โดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ในภายหลังคือ เจ้าทุกข์ชี้ตัวคนร้ายผิด และเขาเป็นผู ้บริสุทธิ์!

เกือบหกปีผ่านไป รอยเขียวชำ้าตามร่างกายเลือนหายจนหมดสิ้น 
แต่ร่องรอยทางจิตใจไม่อาจสมานคืนสู่สภาพเดิม ทุกวันนี้เขายังคง
หวาดระแวงสังคม กลัวสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ไม่กล้าแม้กระทั่ง
กลับไปเรียนต่อหลังจากเกิดเรื่อง ทำาให้ในขณะน้ีเขามีวุฒิการศึกษา
เพียงชั้น ม.6 แทนท่ีจะจบมหาวิทยาลัยดังที่ครอบครัวตั้งความหวัง

ช็อปเปอร์จำาได้อย่างแม่นยำาว่า ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552 
ระหว่างขี่จักรยานยนต์กลับจากการชมภาพยนตร์กับเพื่อน มีร้อยเวร
คนหนึ่งเรียกเขาไปยังสถานีตำารวจ ทั้งที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เขา
ก็ตามเจ้าหน้าท่ีคนน้ันไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ เมื่อถึงโรงพักเขาถูก
กล่าวหาว่าเป็นคนกระชากสร้อยคอทองคำา แน่นอน เขาปฏิเสธ แต่
กลับโดนเจ้าหน้าที่ตบหน้าและท้ายทอย ถูกใส่กุญแจมือ ซำ้าตำารวจยัง
นำาถุงดำามาครอบศีรษะ 2 - 3 ชั้น เพื่อให้ขาดอากาศหายใจ ขณะเจ้า
หน้าที่สลับนำาถุงเข้า - ออก ได้เตะต่อยและบีบบังคับให้รับสารภาพ 
ทั้งข่มขู่ว่าหากเขาตายก็ไม่มีใครรู้ การทรมานดำาเนินไปเป็นเวลา
หลายชั่วโมง และน่ันคือช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัวที่สุดในชีวิต
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สมศักดิ์ ชื่นจิตร

คุณพ่อของช็อปเปอร์

22
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“โดนคนเดียวซวนเซทั้งครอบครัว 
เป็นคนเดียวแต่ล้มทั้งบ้าน”

สมศักดิ์ ชื่นจิตร | คุณพ่อของช็อปเปอร์

ต่อมา เจ้าหน้าท่ีได้นำาปัสสาวะของเขาไปตรวจ ก่อนระบุ
ว่าปัสสาวะมีสีม่วง เด็กหนุ่มจึงถูกนำาตัวไปโรงพยาบาลประจำา
จังหวัดเพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้ง และพบว่าปัสสาวะของเขา
ไม่มีสารเสพติดใดๆ การดำาเนินคดีข้อหาวิ่งราวทรัพย์ของเขาจบ
ลง หลังจาก 1 เดือนต่อมา ตำารวจอีกชุดจับคนร้ายตัวจริงได้ แต่
คดีที่ถูกเจ้าหน้าที่ทำาร้ายร่างกายยังไม่จบ ทุกวันน้ีช็อปเปอร์และ
พ่อของเขายังคงเดินทางเรียกร้องหา “ความยุติธรรม” ต่อไป

เหตรุ้ายทีเ่กดิขึน้ทำาให้ทัง้ครอบครวักลายเป็นเหยือ่ความอยตุธิรรม
“โดนคนเดยีวซวนเซทัง้ครอบครวั เป็นคนเดยีวแต่ล้มทัง้บ้าน” 

สมศกัดิ ์ชืน่จติร คณุพ่อของชอ็ปเปอร์บรรยายสภาพทีเ่กิดขึน้กบัครอบครัว
“ เ รื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ก ร ะทบทั้ ง ค รอบครั ว จ ริ ง ๆ  พ่ี ป ้ า น ้ า

อาทุกคนเครียดกับเรื่องนี้ เป็นธรรมชาติของพ่ีน้องครอบครัว
เดียวกัน มันเป็นเรื่องสะเทือนใจ ความทุกข์ส ่งผ ่านต่อกันได้
หมด แม้แต่ปู ่ของช็อปเปอร์ท่านก็ตรอมใจตายไปเมื่อ 4 ปีที่
แล ้ว ในช ่วงที่หลานมี เรื่ องใหม ่ๆ” ป ๊าสมศักดิ์ขยายความ

เขาเล่าต่อว่า ในฐานะพ่อและหัวหน้าครอบครัว ตนยอม
ท้ิงอีกครึ่งชีวิตท่ีเหลือ เพื่อเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้
ลูกชาย แต่กลับต้องเจ็บปวดกับกระบวนการยุติธรรมซำ้าแล้วซำ้าเล่า

“สำานักงานตำารวจแห่งชาติเป ็นหน่วยงานแรกที่ผมเข ้าไป
ร้องเรียน ตามด้วยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคม 
องค ์กรสิทธิมนุษยชน เอาเป ็นว ่าทุกกระทรวงทบวงกรมใน
ประเทศไทยไปมาหมด  แต่เกือบทุกหน่วยงานบอกเหมือนกัน
ว่า ‘ไม่มีอำานาจหน้าท่ีท่ีจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้’ เดินมา
สามสี่ปีจึงรู้ว่าตัวเองยังไม่ได้เหยียบยำ่าเข้าไปถึงความยุติธรรมเลย”
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ตลอดเวลาที่ดิ้นรนทวงถามความเป็น
ธรรมและความรับผิดชอบจากคนผิด ชายผู้
นี้ต้องสูญทั้งเงินทอง ทั้งเวลา และความสุข
ของครอบครัว มีหลายครั้งท่ีเขาย้อนกลับ
มาทบทวนเป้าหมายของการต่อสู ้ เพราะ
ต ้องเผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ

“เมื่อสองปีที่แล้วมีเจ้าหน้าท่ีตำารวจมา 
ไกล่เกลี่ยให้ผมหยุด ไม่ให้ผมไปเรียกร้องความ
เป็นธรรม พอผมไม่หยุดก็มีหนังสือจากอำาเภอ 
เป็นหนังสือราชการส่งมากล่าวหาว่าผมเป็น 
ผู ้ติดยาเสพติด จะให้ผมไปบำาบัด ท้ังๆ ท่ี
ผมไม่เคยยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย จะจับ
ผมไปคุมขังทำาประวัติ เป็นภัยคุกคามชีวิต
และครอบค รัว  ผมจึ งต ้ อ ง เ ดินทาง ไป
ชี้แจงที่อำาเภอ จนอำาเภอยอมลบชื่อออก
จากเอกสารที่กล ่าวหาว ่า เป ็นผู ้ติดยา”

ป๊าสมศักดิ์เล่าต่อว่า ล่าสุดคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) พิจารณาว่าหลักฐานในการฟ้องร้อง
ไม่เพยีงพอ ซึง่จะต้องยตุเิรือ่ง แต่เขาไม่ยอมแพ้ 
เดินหน้าฟ้องศาลปกครองต่อว่า ป.ป.ท.ออก
คำาส่ังโดยมิชอบ เพราะขัดแย ้งกับพยาน 
หลักฐานที่เขามี

“อีกช่องทางคือ เราต้องจ้างทนายฟ้องเอง 
ซึ่งคดีพวกที่มีข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่รัฐ ทนาย
จะไม่ค่อยรับ ถ้ารับก็มีค่าใช้จ่ายสูง ตอนน้ีมี
ทนายของมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเข้ามาช่วย 

กำาลังดูหลักฐานอยู่ว่าจะฟ้องได้ไหม”
การต ่อ สู ้ ที่ ย าวนานเกื อบหกป ีของ 

สมศักดิ์  ไม ่ได ้ต ่อสู ้ เพื่อเรียกร ้องสินไหม
ทดแทน แต่เขาต่อสู ้เพื่อให้ลูกชายกลับมา
มีท่ียืนในสังคม และต่อสู ้แทนคนที่ไม่กล้า 
ไม ่พร้อมลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตัวเอง

แม้วันนี้จะไม่มีใครให้คำาตอบได้ว่า เส้น
ทางการต่อสู ้ของครอบครัวชื่นจิตรจะทอด
ยาวเพียงใด แต่หัวหน้าครอบครัวยังยืนยัน
ว่าจะต่อสู้ให้ถึงที่สุด “สู้ทั้งๆ ที่รู ้ว่าแพ้ เรา
ก็จะสู ้ อย่างน้อยเราก็ยังได้เป็นผู ้ต ่อสู ้ใน
กระบวนการยุติธรรม” ป๊าสมศักดิ์ทิ้งท้าย

“

”

สู้ทั้งๆ ที่รู้ว่าแพ้ 
เราก็จะสู้ อย่างน้อย 
เราก็ยังได้เป็นผู้ต่อสู้ 

ในกระบวนการ
ยุติธรรม
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T h e  c r y
that still came feeble

Time can heal wounds away. But the 
scars are always going to be there 

reminding of the pain those wounds caused. 
Such is the case with the 23-year-old Rit-
tirong Cheunjit, or Chopper. He fell victim to 
state officials who beat him up to make him 
confess to snatching a gold necklace, de-
spite his innocence, which was later proved.

Six years has passed. All the bruises have 
completely healed and disappeared. The 
memory of such violence was however still 
vividly there. It turned into paranoia. He 
was afraid of living his life in a society and 
in constant fear that someone would hurt 
him. He said he was so afraid of crowded 
areas that he could not go back to school, 
which left him a mere high school graduate.

This incident that happened to a fam-
ily’s only son made his parents feel the 
saying that mom and dad always feel 
many times more pain than their child.
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Rittirong Chuenjit

or ‘Chopper’
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“This bad thing happened to one person, but 

everyone in the house felt every bit of the pain”

Somsak Chuenjit | Chopper’s Father

“This bad thing happened to one person, but everyone in the 
house felt every bit of the pain” described Somsak Chuenjit, Chop-
per’s father, of what happened to his family.

“All the relatives and cousins were stressed out along with our 
family. It’s just natural for people in the same family to feel that. 
Chopper’s grandfather was so psychologically destroyed that he 
was physically destroyed too. He passed away 4 years ago, when 
his grandchild was in the midst of troubles.”

What happened was not the matter of bad luck, but the grave 
abuse of power by government officials who seek to defile human-
ity and spit on equality by illegally forcing charges upon innocent 
parties. 

Somsak related that he threw away everything else and dedicated 
the rest of his life to fight for justice for his son. The mediocrity of 
the relevant justice system, however, beat his family down to the 
ground time and again.

While in the truth seeking process and asking for the real culprits 
that government official represents to accept what they have done, 
he sacrificed a lot of money, time and peace in his family. He was 
only allowed to passively and hopelessly wait for the return of what 
was taken away. Sometimes he was confused as to how to lead 
and guide his family. Many times, he was scared and found it hard 
to trust how the officials enforce laws and regulations.
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“Two years ago, some police officers 
tried to negotiate me into stopping 
my pursuit of justice. I didn’t stop. As 
a result, the Amphur (a local adminis-
trative arm of the ministry of Internal 
Affairs) sent me a letter accusing that 
I was a drug addict and that they 
would put me in a rehab. I have never 
been involved in any way with drugs. 
They threatened to put me in jail. I 
was afraid they would harm my fam-
ily. So I had to manage to go to the 

Amphur and tried to have them remove 
my name from a drug addict list.” 

The six years of fight for justice Som-
sak has been through were not even for 
financial compensation. He fought so 
that his son, who was so scarred from 
mistreatment that he could barely fight, 
can still have a place to be in a society. 

His son will regain dignity and 
humanity and his fight would not 
be meaningless, even though it has 
not so far produced any results.

“
”

The six years of fight for justice. He fought so that his 
son, who was so scarred from mistreatment that he could 

barely fight, can still have a place to be in a society.

Watchara Panklang, the producer of “Scapegoat Talk” who has been talking 
and interviewing victims of framing and torturing for confession for around 2 years, 
revealed that there were still more consequences of torture than just what appears 
on the body. The examples include psychological pain inflicted on the psyche of 
the victim’s family, knowing the abuse and defilement their beloved family mem-
ber was subjected to, or the intimidation made by involved government officials.

“As is the case with Chopper’s father, he was constantly intimidated. The father 
nevertheless toughened up and fought on for many years. This is exceptional. Most peo-
ple would cave in with pressure from many agencies, officials and their local mafias. “

Watchara said that fighting for justice through Thai justice system is a 
never ending expense, in money and in what cannot be measured be it time 
or will. The journey of those justice seekers is not any different from the 
journey to the far away light flickering at the end of the long dark tunnel.



29

เมื่อคุณถูกเจ้าหน้าที่เรียก
สิ่ งแรกที่ควร ต้ังคำาถาม

คือ “เขาเป็นตำารวจจริงหรือไม่” 
และไม่ว่าเขาจะแต่งหรือไม่แต่ง
เครื่องแบบ คุณควรขอให้เขา
โชว์บัตรประจ�าตัวเจ้าพนักงาน

สิทธิที่คุณควรรู้
หาก

1. แจ้งญาติหรือคนที่คุณไว้วางใจให้รับ
รู้ว่า โดนจับ
2. เรียกทนายหรือขอทนายของรัฐ
3. คุณสามารถปรึกษากับทนายเป็นการ
ส่วนตัวได้
4. สามารถเลือกที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ 
(อย่างอาจจะเคยได้ยนิกนับ่อยๆ ว่า “ขอ
ให้การในชั้นศาล”)
5. ทนายของคุณสามารถอยู ่ด ้วยได้
ระหว่างสอบปากคำา
6. ระหว่างการสอบสวนต้องมีการทำา
บันทึก
7. ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ ตำารวจสามารถ
ควบคุมตัวได้ 48 ชั่วโมง ถ้าเป็นเด็ก
ควบคุมตัวได้ 24 ชั่วโมงเท่านั้น และ
ตำารวจไม่มีสิทธ์ิส่งคุณเข้าเรือนจำาหาก
ศาลยังไม่ตัดสิน

“ผู้ต้องสงสัย” อย่างคุณ 
มีสิทธิอะไรบ้าง ?

‘ถูกจับ’
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โดยปกติ เจ ้าหน้าที่ ไม ่
สามารถควบคุมตัวคุณได้ 

หากไม่มีหมายศาล เว้นแต่คุณ
จะกระทำาผิดซึ่งหน้า เช่น วิ่งราว
ต่อหน้าต่อตาตำารวจ

ถ้ามีหมายศาล และคุณตก
เป็น “ผู้ต้องสงสัย” เจ้า

หน้าที่จะต้องแจ้งถึงสาเหตุการ
จับกุม รวมถึงสิทธิของคุณ
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T
Terror (n.) An emotional response to 

threat or danger. It is a basic survival mech-
anism based on a particular stimulation such 
as being aroused by pain or the cause of pain. 
According to psychologists, this is the funda-
mental element natural to human from birth 
along with happiness, sorrow or anger. When 
it comes to the matter of torture, the victims 
feel the terror of being pushed around, op-
pressed, or watched by government officials.

ความหวาดกลัว (น.) การตอบสนองทางอารมณ์ต่อ
การถูกคุกคามหรือภัยอันตราย นับเป็นกลไกพื้นฐาน
ในการเอาตัวรอดต่อสิ่งกระตุ้นหนึ่งๆ ที่จำ เพาะ เช่น การ
กลัวต่อความเจ็บปวดหรือส่ิงก่อให้เกิดความเจ็บปวด 
นักจิตวิทยาให้ความเห็นว่าความกลัวเป็นหนึ่งในอารมณ์
พืน้ฐานแตก่ำ เนดิ ซ่ึงรวมถงึความสุข ความเศรา้ และความ
โกรธ ในกรณีของการทรมาน “เหยือ่” มกัจะรูสึ้กกลัวจาก
การถูกกดขี่ ข่มเหง หรือถูกจับตามองจากเจ้าหน้าที่
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ทำ ไมถึงฟ้องร้องได้ยาก

1
เพราะผู้กระทำาผิดเป็นเจ้าหนา้ทีร่ฐั ทำาใหก้าร
เรยีกร้องสิทธิมตีน้ทนุสูง เนือ่งจากหนว่ยงาน
รัฐด้วยกันมักปฏิเสธว่า “ไม่มีอำานาจตรวจ
สอบ” ด้านทนายความก็ไม่ค่อยรับทำาคดี
ที่เป็นข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่ แถมบ่อยครั้ง 
ผูร้้องเรยีนและคนใกลชิ้ดยงัโดนขม่ขู ่คกุคาม  

?
ไม่มีห ลักประกัน
คว ามปลอด ภัย 2 ไม่ มั่ น ใจ ว่ าจ ะ ได้  

รับความเป็นธรรม

เปน็ปญัหาอนัเน่ืองมาจากหนา้ทีท่บัซอ้นระหวา่ง 
“ผู้กระทำาผิด” และ “ผู้มีหน้าท่ีสอบสวน” 
เพราะกฎหมายกำาหนดให้ผู้ เสียหายต้อง
แจ้งความร้องทุกข์ในท้องที่ที่ เกิดเหตุ เมื่อ
การซ้อมทรมานกระทำาโดยเจ้าหน้าที่  และ
ดำาเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เดียวกัน ย่อม
มีปัญหาเรื่องความเป็นอิสระและเป็นกลาง

3
เพราะบาดแผลจางหายไปตามเวลา อีกทั้งในปัจจุบันมีวิธีการทรมานท่ีไม่ทิ้ง
ร่องรอยบนร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีท่ีประกาศใช้กฎอัยการศึก 
หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซ่ึงให้อำานาจเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนาน 7 วัน 
และ 30 วัน โดยที่ญาติและทนายความไม่สามารถเข้าเยี่ยม กว่าผู้เสียหาย
จะมีโอกาสร้องเรียน การพิสูจน์พยานหลักฐานก็เป็นไปด้วยความยากลำาบาก 

พิ สู จ น์ พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ย า ก

เพราะการเอาผิดกับ “ผู้กระทำ ” ไม่ใช่เรื่องง่าย
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การทรมานถือเป็นอาชญากรรม แต่ผู้กระทำาผิดกลับไม่เคยถูกนำาตัวมาลงโทษ 
หลายคดีปราศจากการสอบสวนและไม่มกีารฟ้องร้องต่อใคร เพราะการเอาผดิ
กับเจ้าหน้าทีร่ฐัไม่ใช่เรือ่งง่าย... ซึง่พนูสขุ พูนสขุเจรญิ ทนายความจากศนูย์
ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน ได้อธิบายสาเหตุไว้ในเว็บไซต์ประชาไท ดังนี้
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4
การลงโทษในคดีอาญาน้ันจำาเป็นต้องรู้ตัว
ผู้กระทำา แต่ในการทรมานผู้เสียหายมัก
ถูกควบคุมตัวไว้ในสถานที่ลับ ระหว่างการ
สอบสวนมีการปิดตาหรือใช้ถุงพลาสติกดำา
คลุมศีรษะ ผู้เสียหายจึงไม่สามารถระบุตัว 
ผู้กระทำาได้ทันที ต้องรอเจ้าหน้าที่จากหน่วย
งานอืน่เขา้มาตรวจสอบ เพือ่ใหค้วามยตุธิรรม

ไ ม่ ท ร า บ ตั ว 
ผู้ ก ร ะ ทำ า ผิ ด 5

หากผู้กระทำาผิดเป็นเจ้าหน้าที่ทหารและ
ไม่มีพลเรือนร่วมกระทำาผิดด้วย ผู้เสียหายไม่
สามารถฟอ้งคดตีอ่ศาลไดเ้อง เนือ่งจากคดจีะ
อยู่ในเขตอำานาจ “ศาลทหาร” ซึ่งผู้มีสิทธ์ิฟ้อง 
คือ อัยการศาลทหารและผู้อยู่ในเขตอำานาจ
ศาลทหารเท่านั้น

ข้ อ จำ า กั ด ข อ ง
เขตอำานาจศาล

...ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงิน แต่ส่ิงที่ต้องแลกไป 
นับ เ ป็นปริมาณไม่ ได้  ไม่ ว่ าจะ เ ป็น เวลา 
กำาลังใจ การเดินทางของคนที่พยายาม 
ตามหาความเป็นธรรม จึงไม่ต่างอะไรกับการ 
ก้าวไปท่ามกลางความยากลำ บาก โดยหวังว่า 

ที่ปลายอุโมงค์จะมีแสงสว่างให้กับเขา

“
”วัชระ ประชันกลาง 

ผู้ผลิตรายการคุยกับแพะ ช่อง Thai PBS

ข้ อ มู ล ด้ า น ก า ร ท ร ม า น ที่ ป ร า ก ฏ จึ ง มี จำ า น ว น น้ อ ย ก ว่ า ค ว า ม เ ป็ น
จริ ง  เพราะ ผู้ เสี ยหายจำ านวนมากมักตกเป็นผู้ ต้ อ งสงสั ย  แทบจะไ ม่ มี
โอกาสร้อง เรี ยน ถูก เ พิก เฉยจากรั ฐ  หรือแม้กระทั่ ง โดนข่มขู่  คุกคาม



33

การใช้ความรุนแรงเป็นปัญหาเรื้อรังใน
กระบวนการยุติธรรมไทย ดูเหมือนว่าเมื่อ
สถานะของบุคคลทั่วไปแปรเปลี่ยนเป็น 
“ผู้ต้องหา” หรือ “ผูถ้กูคมุขงั” นอกจากสิทธิ
เสรีภาพของพวกเขาจะพลันหายไปแล้ว แม้
กระท่ังสทิธใินการมชีวิีตอยูก็่อาจสญูส้ินลงใน
นาทนีัน้ ตราบใดทีเ่จ้าหน้าทีย่งัเชือ่มัน่ว่า การ
ซ้อมทรมานทำาให้พวกเขาเข้าถึงซึ่งความจริง

ไทเรลล์ ฮาเบอร์คอร์น ผู ้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับความรุนแรงและการละเมิดสิทธิ 
มนุษยชนในประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย
แห่งชาติออสเตรเลีย อธิบายกับนักข่าว
ประชาไทว่า นโยบายที่คลุมเครือก็เพียง
พอแล้วทีจ่ะเปิดช่องว่างให้เกดิ “พืน้ทีส่เีทา” 
ขนาดใหญ่ ซ่ึงเอื้อให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถ
ใช้อำานาจเพื่อละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ในรูปแบบต่างๆ เช่น เจ้าหน้าท่ีได้รับคำาสั่ง
ให้ “จัดการปัญหายาเสพติด” แต่ไม่ระบุว่า
เจ้าหน้าทีค่วรดำาเนนิการอย่างไร วธินีีคื้อการส่ง
สญัญาณว่า เจ้าหน้าทีส่ามารถทำาอะไรกไ็ด้ทีจ่ำาเป็น
เพือ่จดัการกบัปัญหา รวมถงึการใช้การทรมานด้วย

ฮาเบอร์คอร์น กล่าวอีกว่า นโยบาย
ที่กำาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู ้รักษากฎหมายใน
พื้นที่พิเศษใช้วิธีแบบ “ตาต่อตา” ทำาให้ 
ผู้ต้องสงสัยหรือผู ้ต้องหาถูกนับเป็น “ภัย
ความม่ันคง” เจ้าหน้าที่จึงสามารถใช้วิธีที่ 
เด็ดขาด รุนแรง และไร้ความปรานีได้

นอกจากนี้ วิธีคิดของเจ้าหน้าที่ที่ด่วน
ตัดสินว่าผู้ถูกทรมานเหล่าน้ันเป็นผู้กระทำา
ผิดจริง ทั้งท่ียังไม่ได้พิสูจน์ การไม่เคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือความแค้นส่วน
ตัวของเจ้าหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ที่ถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีบ่อยครั้ง ก็อาจ
เป็นส่วนเสริมให้เกิดการซ้อมทรมานผู้ต้อง
สงสัยมากขึ้น

สำานักข่าวอิศราได้เผยแพร่สถิติคดีความ
ม่ันคง ซ่ึงถูกรวบรวมโดยศูนย์ปฏิบัติการ
ตำารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ต้ังแต่มกราคม 
2547 ถึงมกราคม 2557 พบว่า มีคดีความ
ม่ันคงท้ังหมด 2,184 คดี ที่ผู้กระทำาความ
ผิดถูกระบุตัว แต่มีเพียง 685 คดี ที่ศาลมีคำา
พิพากษา และในจำานวนนั้นมีแค่ 264 คดี ที่
ถูกตัดสินว่าผิด ส่วนอีก 421 คดี ศาลยกฟ้อง 
หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์
ของคนท่ีต�ารวจจับและด�าเนินคดี ศาลพบ
ว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์!

มุมมืดของกระบวนการ
ยุ ติ ธ ร ร ม ไ ท ย

ทว่าที่อันตรายที่สุดคือ ความเชื่อที่
ฝังรากลึกในตัวเจ้าหน้าที่รัฐบางคนว่า 
การซ้อมทรมานคือเครื่องมือที่นำาไปสู่
ความจรงิ เพราะในความเป็นจรงิแล้ว มไิด้
เป็นเช่นนั้นเสมอไป
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นอกจากผูต้้องสงสยัแล้ว ผูต้้องขงัในเรอืนจำาเป็นอกี
กลุม่ทีต่กอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อการเป็นเหยือ่ของความรนุแรง

“วิชัย” (นามสมมติ ) อดีตนักโทษค ้ายา 
เสพติด ผู้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำากลางพัทลุงและ
นครศรีธรรมราชเป็นเวลา 3 ปี 1 เดือน ก่อนจะพ้น
โทษออกมาใช้ชีวิตนอกแดนขัง ย้อนความทรงจำาถึง
ชีวิตในช่วงนั้นว่า สภาพความเป็นอยู่ของนักโทษ
ภายในเรอืนจำาค่อนข้างแย่ นกัโทษอยูก่นัอย่างแออดั 
เพราะมีจำานวนมากขึ้น แต่สถานที่รองรับมีเท่าเดิม 
สภาพความเป็นอยู่เช่นนี้ ทำาให้วัณโรคกลายเป็น
โรคยอดฮิต อีกทั้งชีวิตของนักโทษยังต้องเสี่ยงกับ
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างกันเอง 

“ถ้ามีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างนักโทษ 
ส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ีเรือนจ�าจะเข้ามาไกล่เกลี่ยและ
ลงโทษ นักโทษบางคนถูกด�าเนินคดีข้อหาทะเลาะ
วิวาทในเรือนจ�า นอกจากเรียกไปซักถามแล้ว เจ้า
หน้าทีบ่างคนยงัใช้ไม้ฟาด ใช้รองเท้าตนีกัโทษจนสลบ 
แล้วสาดน�า้ใส่บาดแผลเพือ่ปลกุให้ฟ้ืน ก่อนจบัแยก
คนละโรงนอน เพ่ือป้องกนัการก่อเหตซุ�า้”

อดตีนกัโทษขยายความต่อว่า เจ้าหน้าทีเ่รอืนจำา
สามารถใช้อำานาจได้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเกรง
กลัวแก่นักโทษ จนนักโทษส่วนใหญ่พยายามเลี่ยง
การติดต่อสัมพันธ์กับผู้คุม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะ
ถูกลงโทษ และแม้ว่าการเขียนจดหมายจะเป็นช่อง
ทางหนึง่ทีอ่นญุาตให้นกัโทษตดิต่อญาต ิคนสนิท แต่
จดหมายทุกฉบับของนักโทษจะถูกตรวจสอบโดย 
เจ้าหน้าที่เรือนจำา หากมีเนื้อความที่ส่งผลเสียต่อ 
เรือนจำาก็ไม่สามารถส่งออกไปได้ ทำาให้นักโทษไม่
สามารถบอกเล่าเรือ่งทีเ่กดิขึน้ให้ญาตริบัรู้ได้

“ครัง้หนึง่ผมถกูเพือ่นนกัโทษทีบ่าดหมางกนัแทง
ขณะนอนหลบัในตอนเยน็ แต่ผมต้องรอจนถึงเช้า จงึ
ถูกส่งตัวไปรักษาที่แดนพยาบาล เพราะเรือนจ�ามี
ระเบยีบว่า ระยะเวลาระหว่างบ่าย 3 โมง ถงึ 7 โมง
เช้าของอกีวนั นกัโทษจะต้องอยูบ่นโรงนอนเท่านัน้ 
ช่วงเวลานัน้ไม่มีเจ้าหน้าทีด่แูล คนป่วยหรือบาดเจบ็
จึงต้องรอจนถึงเช้า และจะได้รับการรักษาที่แดน
พยาบาลของเรอืนจ�าเท่านัน้ โอกาสไปรกัษาตวันอก
เรอืนจ�าเป็นเร่ืองทีย่ากมาก”

จากการค้นข้อมลูพบว่า ตัง้แต่ปี 2556 มข่ีาวนกัโทษบาดเจ็บ 
เสียชวิีตในเรอืนจำาต่างๆ ทัง้ในกรงุเทพมหานครและต่างจังหวัด ดงันี้ 

1 กันยายน 2556 นางจารณีุ ทองธนาภัณฑ์ เข้าแจ้งความกับพนกังานสอบสวน สภ.เมอืงสระแก้วว่า ลกูชาย

ของตนคือ นายกรองกมล ขังศิริ อายุ 28 ปี ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำาจังหวัดสระแก้วด้วยข้อหาม ี

ยาเสพตดิไว้ในครอบครอง ถกูผู้คุมและลูกน้องรมุซ้อม จนกรามหกั สมองบวม เลอืดทะลกัออกทางปากและตา

เดอืนมนีาคม 2557 นายกฤษณะ จึงเจรญิ ผู้ต้องขงัคดเีมาแล้วขบั ถูกผูต้้องขังด้วยกันรุมทำาร้ายร่างกายจน

เสยีชีวติ ขณะถูกคมุขงัอยูท่ี่ทัณฑสถานกักขงักลาง จ.ปทุมธานี

26 พฤษภาคม 2557 นายไพสิฐ จันทร์ศิร ิอาย ุ27 ปี ถกูผู้ต้องขงัด้วยกันทำาร้ายร่างกายจนเสยีชวีติ ระหว่าง

ถกูคมุขงัในคดยีาเสพตดิอยูท่ี่ศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิเรอืนจำากลางคลองไผ่ จ.นครราชสมีา

28 สงิหาคม 2557 นายสุรกรชิ ชัยมงคล ผู้ต้องหายิงแกนนำา กปท.เสยีชวีติ ได้เสยีชวิีตลงระหว่างถูกฝากขัง

ทีเ่รอืนจำาพเิศษกรงุเทพ กรมราชทณัฑ์เปิดเผยว่า นายสรุกรชิเสียชวีติเพราะโรคประจำาตวั แต่มารดายนัว่า 

ลกูชายมสีขุภาพด ีเชือ่ว่าน่าจะถูกซ้อมจนตายมากกว่า

เดอืนพฤศจกิายน 2557 นายชืน่พนัธ์ มาบางคร ุอายุ 40 ปี ท่ีถกูคุมขังในข้อหายาเสพตดิ และมรีายงานว่า

เป็นสายตำารวจ เสยีชวิีตในแดน 6 เรอืนจำาพเิศษมีนบรุ ีเนือ่งจากถกูนกัโทษ 30 - 40 คนรุมทำาร้าย

ข้อมลูดงักล่าว แสดงให้เหน็ความจรงิทีร่ฐัพยายามปฏิเสธตลอดมาว่า สิทธใินความเป็นมนษุย์ของ
ผูต้้องหาและผูต้้องขงันัน้ ไม่ได้เท่าเทยีมกบัมนษุย์ผูอ้ืน่ ทัง้ๆ ทีพ่วกเขากเ็ป็นมนษุย์คนหนึง่เช่นเดยีวกนั
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แม้บุคคลบางกลุ่มจะมีความเสี่ยงต่อการถูกทรมานมากกว่าคนทั่วไป 
เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มศาสนา กลุ่มความเห็นทางการเมือง นักเคลื่อนไหว ผู้ต้องสงสัย นักโทษ

แต่หากรัฐใดยินยอมให้มีการทรมานเกิดขึ้น นั่นหมายความว่า “ทุกคนมีสิทธิ์โดน!”

และนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วทั่วโลก ...

ในทุกซอกมุมของโลก ยังมีผู้คนอีกมากมายตกเป็น “เหยื่อ” การทรมาน เพียง
เพราะอยู่ผิดที่ ผิดเวลา และคุณไม่มีทางรู้หรอกว่า เมื่อไหร่ที่คุณจะตกเป็นเหยื่อ!

ANYONE = EVERYONE

1
เธอถกูทหารหนว่ยนาวกิโยธนิบกุเขา้ไปจบั
ตวัถงึในบา้น กอ่นพาไปยงัฐานทพัเรอื ถกู
กล่าวหาว่า เป็นสมาชิกแก๊งอาชญากรรม 
และถูกบังคับให้ลงนามในเอกสารที่ไม่มี
โอกาสได้อ่าน โดยเธอยอมเซ็นเอกสาร 
ดังกล่าว เพราะถูกทรมานด้วยการทุบตี
ภายใต้ถุงพลาสติก ซ่ึงเจ้าหน้าที่นำามา
คลมุตวัเอาไว ้เพือ่กนัไมใ่หท้ิง้รอ่งรอยตาม
ร่างกาย ทั้งยังถูกช็อตด้วยไฟฟ้า และบีบ
บังคับให้สูดดมซอสที่มีกลิ่นฉุนมากเข้าไป

คลอเดีย เมดินา
เม็กซิโก 2

แม่เล้ียงเด่ียวรายนี้ถูกตำารวจเข้าจับกุม
ต่อหน้าสาธารณชน โดยกล่าวหาว่าเป็น
คนส่งยา เธอพยายามปฏิเสธและล้วง
สิ่งของต่างๆ ในกระเป๋าให้ตำารวจดู เพื่อ
แสดงความบริสุทธ์ิใจ แต่เจ้าหน้าที่กลับ
เล็งปืนมาที่เธอ ต่อยหน้าอก และจับใส่
กญุแจมอื กอ่นคมุตวัไปทีส่ำานกังานตำารวจ 
บังคับให้เธอรับสารภาพ โดยขึงตัวเธอ
ไว้กับผนัง ตบ ตี เอาไม้ฟาด จับหัวเธอ
โขกกับกำาแพง และบังคับให้กินไม้ถูพื้น

อัลเฟรดา ดิสบาร์โร
ฟิลิปปินส์

4
เด็กหนุ่มวัย 16 ปี ยอมลงชื่อรับสารภาพ
ในข้อหาลักทรัพย์ หลังจากที่ตำารวจ 
ทรมานเขาอย่างหนัก ผูกแขนขาแล้วเอา
ตวัเขาแขวนไวท้ีโ่รงพักเป็นเวลานานหลาย
ชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น เขายังถูกยิงที่มือ

โมเสส อากาตูบา 
ไนจีเรีย3

อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม ถูก
ควบคุมตัวในข้อหาจารกรรมข้อมูล 
ช่วงกลางวันเขาจะโดนทรมานและถูก
สอบปากคำาในช่วงกลางคืน สลับกัน
เช่นนี้ เป็นเวลานานนับเดือน ตัดขาด
จากโลกภายนอก จนท้ายที่ สุด เขา
ยอมรับสารภาพ เพราะเจ้ าหน้าที่
ข่มขู่ ว่า จะทำาร้ายครอบครัวของเขา

เออร์กิน มูซาเยฟ
อุซเบกิสถาน

ข้อมูลจาก : รายงานการทรมานใน พ.ศ. 2557 30 ปีของสัญญาที่ว่างเปล่า โดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
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U
Underdog (n.) The powerless and the un-

privileged who cannot negotiate for anything 
with the other party that has all the abilities 
to do anything in any way. In Thai society, 
this underdog situation happens to ordinary 
individuals when they crossed the socially 
entitled and privileged elitist. What the 
elitists said normally carries more credibility.

เบี้ยล่างหรือเป็นรอง (น.) คนที่ไม่มีอำ นาจ ไม่มีสิทธิ์
มีเสียงที่จะต่อรองกับอีกฝ่ายหนึ่ง ซ่ึงมีอำ นาจทางสังคม
ที่จะสามารถข่มขู่เราได้ หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ตกอยู่ใต้
อำ นาจของคนอื่น” ในสังคมไทยเราจะพบเรื่องราวเหล่านี้
เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่มียศ มีตำ แหน่งทางสังคม กระทำ ต่อ 
ผู้ที่เป็นบุคคลสามัญชนธรรมดา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วนั้น 
น้ำ หนักคำ พูดของผู้ที่มีตำ แหน่งทางสังคมจะมีค่าน้ำ หนัก
มากกว่าบุคคลธรรมดา



เราจะมีวิธีใดบ้างที่จะให้ความคุ้มครองแก่คนที่
ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อคนอื่น โดยที่คนเหล่านี้ บาง
ครัง้ไมไ่ดเ้ป็นคนมชีือ่เสียงหรอืเป็นทีรู่จั้ก พวก
เขาเป็นเพยีงคนเล็กคนนอ้ยทีอ่ยูต่ามป่าเขา แต่
นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะสามารถถูก
ทำ ให้หายตัวไป โดยไม่ต้องมีใครรับผิดชอบ

“
”อังคณา นีละไพจิตร 

ภรรยาของทนายสมชาย
18 ต.ค. 2557 

งาน “180 วันคิดถึงบิลลี่”

37



38

รายงานวิจัยของมูลนิธิยุติธรรมเพ่ือ
สันติภาพ เปิดเผยว่า ต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้น
มา มีคดีบังคับคนให้สูญหายแล้วอย่างน้อย 
70 คดี ซ่ึงรัฐบาลไทยยังไม่สามารถสืบสวน
เพ่ือทราบท่ีอยู่หรือชะตากรรมของผู้ถูก
บังคับให้สูญหายในกรณีเหล่าน้ีได้ ส่วนใหญ่
แล้วบุคคลท่ีถูกบังคับสูญหายเป็นนักสิทธิ
มนุษยชนท่ีออกมาเรียกร้องและต่อสู้เพ่ือ
สังคม จึงเป็นเร่ืองน่าสะเทือนใจเม่ือในขณะ
ท่ีพวกเขาออกมาปกป้องสังคม แต่สังคมกลับ
ขาดกลไกในการคุ้มครองชีวิตของพวกเขา

เช่น กรณีที่เพ่ิงเกิดขึ้นไม่นานมาน้ี 
อย่างการหายตัวไปของ “บิลลี่” พอละจี 
รักจงเจริญ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2557 กรณี
ฟ้องศาลปกครองต่อเหตุการณ์เผาทำาลาย
บ้านและขับไล่ชาวกระเหรี่ยงในเขตอุทยา
นแห่งชาติแก่งกระจาน

การบังคับบุคคลให้สูญหายมักเร่ิมต้น
ด้วยความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐกับผู้ถูกบังคับสูญหาย ก่อนการหายตัว

ไปในหลายกรณีพบว่า เหย่ือมักอยู่กับเจ้า
หน้าท่ีรัฐ จึงเป็นช่องโหว่ของตัวกฎหมายท่ี
ไม่สามารถเอาผิดผู้กระทำาได้ เพราะไทยมี
เพียงกฎหมายป้องกันการกักขังหน่วงเหน่ียว 
กฎหมายฆาตกรรม แต่ยังไม่มีกฎหมายเร่ือง 
“การอุ้มฆ่า” หรือ “อุ้มหาย”

แสดงถงึความไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่ง
อนุสัญญาระหว่างประเทศกับกฎหมาย
ภายในประเทศไทย

“ปัญหาสำาคัญที่สุดคือ ไม่มีกฎหมาย 
เมื่อไม่ มีกฎหมาย รัฐต้องรับผิดชอบ
ด้วยการจัดการให้มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือ
คุ้มครอง ไม่อย่างนั้นเรื่องแบบนี้ก็จะเกิด
ขึ้นอีก” อังคณา นีละไพจิตร ภรรยาของ
ทนายสมชาย ให้ความเห็น

ในระดับสากล เมื่อเกิดกรณีการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย ครอบครัวของเหยื่อ
จะต้องได้รับสิทธิในการเข้าถึงความจริง 
ความยุติธรรม และได้รับการเยียวยาอย่าง
เหมาะสม

ความยุติธรรม
ที่ถูกบังคับให้สาบสูญ

“ปัญหาสำ คัญที่สุดคือ ไม่มีกฎหมาย เมื่อไม่มีกฎหมาย 
รัฐต้องรับผิดชอบด้วยการจัดการ ให้มีกฎหมายเฉพาะ

เพื่อคุ้มครอง ไม่อย่างนั้นเรื่องแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีก” 
อังคณา นีละไพจิตร

ภรรยาของทนายสมชาย
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ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหายได้ผ่านกระบวนการปรับปรุงร่างและประชาพิจารณ์ของกรมคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพแล้ว กำาลังรอส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ก็จะส่งร่างไปที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส่งต่อไปยังสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้คณะกรรมาธิการพิจารณา เพื่อลงมติเห็นชอบและประกาศใช้ลงในพระ
ราชกิจจานุเบกษา หลังจากนั้นกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ต่อไปการเอาผิดเจ้า
หน้าท่ีรัฐที่ใช้อำานาจโดยไม่ชอบธรรมก็จะดำาเนินไปโดยมีกฎหมายดังกล่าวรองรับ

“สิ ่งที ่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในสังคมไทย 
ยังมีจุดบกพร่องก็คือความจริงที ่ว่า 
บุคคลที่สูญหายและถูกทำาลายชีวิต 

ทั้งหมดเป็น นักสิทธิมนุษยชน”
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

“ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในสังคมไทยยังมีจุด
บกพร่องก็คือความจริงท่ีว่าบุคคลท่ีสูญหาย
และถูกทำาลายชีวิตท้ังหมดเป็นนักสิทธิ
มนุษยชน” นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าว

การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นการ
ละเมิดสิทธิของการมีชีวิตอยู่ ท้ังด้าน
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน 
ถือเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญท่ีสุด เพราะหมายถึง
ความเป็นความตายของประชาชนทุกคน

ปัญหาน้ีส่งผลกระทบต่อสังคมในแง่
ของความเช่ือม่ันในหลักนิติรัฐและนิติธรรม 
ประเทศไทยปกครองด้วยกฎหมายเป็นใหญ่ 

ดังน้ัน กฎหมายซ่ึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ
ให้ความเป็นธรรมแก่คนในสังคมจะต้องถูก
บังคับใช้อย่างเป็นธรรม หน่วยงานรัฐผู้เป็น
ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายต้องยึดม่ันในหลักสิทธิ
มนุษยชน ถึงกระน้ัน ในคดีบังคับบุคคลให้
สูญหาย หลังตรวจสอบพบว่าผู้กระทำาความ
ผิดล้วนเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐเกือบท้ังหมด

“หากไม่อยากให้สังคมต้องเผชิญกับ
ปัญหาเช่นน้ีต่อไป มีเพียงคนในสังคมเท่าน้ัน
ท่ีจะช่วยกันผลักดันให้ปัญหาน้ีมีความสำาคัญ
ข้ึนมา เพราะมันไม่ได้เป็นปัญหาของใคร
คนใดคนหน่ึงเท่าน้ัน แต่เป็นปัญหาท่ีเราทุก
คนควรหันมาให้ความสนใจ” นายแพทย์ 
นิรันดร์กล่าวปิดท้าย



4040

รายชื่อนักสิทธิมนุษยชน
ที่ถูกอุ้มฆ่าในรอบ 19 ปี
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R
Ruthlessness (n.) Ruthlessness causes both 

physical and psychological pain where the 
physical one such as slapping, hair pulling, 
pushing or stabbing causes wounds or bruises 
on the body, which leads to the psychological 
one that involves fear, anger or even reactive 
embrace of violence.

ความโหดเหีย้มทารณุ (น.) ความรนุแรงทีส่ามารถมอง
เห็นด้วยตาเปล่าได้ ส่งผลให้เกิดบาดแผลหรือเกิดความ
เจ็บปวดต่อร่างกาย เช่น การตบตี ดึงผม ผลักหรือแทง
ด้วยของมีคม ซึ่งเป็นวิธีที่โหดร้ายทารุณ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 298 ความผิด
ฐานทำ ร้ายร่างกายอันตรายสาหัส ต้องจำ คุก 2 - 10 ปี 
และหากทำ ให้ผู้อื่นกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ มีโทษ 
จำ คุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

แต่ในปัจจุบันก็มีวิธีใหม่ๆ ซ่ึงเมื่อมีการทรมานเกิดขึ้น 
ก็จะไม่สามารถตรวจพบบาดแผลได้ เช่น การนั่งน้ำ แข็ง 
การใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะเพื่อให้ขาดอากาศหายใจ
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กฎหมายอาญาในปัจจุบัน

ประเทศไทยเป็น 1 ในรัฐภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานแห่ง
สหประชาชาติ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว ที่อนุสัญญาฯ 
มีผลผูกพันต่อประเทศ แต่กลับยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันการซ้อม
ทรมาน ทุกวันนี้ เราใช้กฎหมายอาญาเอาผิดผู้กระทำา ตามมาตราต่างๆ ดังนี้

ผิดฐานฆ่าคนโดยทรมาน กระทำาทารุณ
โหดร้าย หรือไตร่ตรองไว้ก ่อน มีโทษ
ประหารชีวิต

2 8 9

ผิดฐานทำาร ้ายผู ้อื่นให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกายหรือจิตใจ มีโทษหนักเบาตามแต่
ผลกระทบท่ีผูเ้สยีหายได้รับ อาจจำาคกุตัง้แต่ 
6 เดือน – 10 ปี ปรับตั้งแต่
4,000 – 6,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

2 9 5  -  2 9 8
ผิดฐานใช้กำาลังทำาร ้ายผู ้อื่น และข่มขู ่ 
คกุคาม แต่ไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อร่างกาย
หรอืจติใจ จำาคกุไม่เกนิ 1 เดอืน ปรบัไม่เกนิ 
1,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

3 9 1  -  3 9 2

ข่มขืนใจให้กระทำาหรือไม่กระทำา เพราะ
กลัวจะเกิดอันตรายต ่อชีวิต ร ่างกาย 
เสรีภาพ และทรัพย ์สิน หรือใช ้กำาลัง
ประทุษร้าย จำาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 
6,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ / ถ้ามีการ
ใช้อาวุธ หรือกระทำาการมากกว่า 5 คน 
ขึน้ไป จำาคกุไม่เกนิ 5 ปี ปรบัไม่เกนิ 10,000 
บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

3 0 9

ทวิ ผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยว จำาคุกไม่
เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
ทั้งจำาทั้งปรับ

3 1 0

ความผิด เกี่ ยวกับ เจ ้ าพนักง าน

หากเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว ้นการ
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ เป็นเหตใุห้เกดิความ 
เสียหายแก่ผู้อื่น มีโทษจำาคุก
1 - 10 ปี ปรับ 2,000 - 20,000 บาท หรือ
ทั้งจำาทั้งปรับ
โดยจะผดิต่อเมือ่มกีารซ้อม หากเจ้าหน้าทีใ่ช้
ความรุนแรงขณะจับกุม จะไม่ถือเป็นความ
ผิดฐานน้ี แต่สามารถฟ้องในข้อหาทำาร้าย
ร่างกายได้

1 5 7
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ที่ ผ ่ านมากรณีต ่ า ง ๆ  ซ่ึ ง เ กิ ดขึ้ น ในป ร ะ เ ทศ
ไ ท ย มั ก ไ ด ้ รั บ ก า ร ช ด เ ช ย

อีกหนึ่งความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

เฉพาะเงิน
หลายครัง้ทีผู่ถ้กูซอ้มทรมานไมไ่ดร้บั

ความเปน็ธรรม โดยเฉพาะในขัน้ตอนการ
เยียวยา เช่น คดีกลุ่มนักศึกษา ม.ราชภัฏ
ยะลา 7 คน ที่ถูกทหารควบคุมตัวฐาน
เป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการก่อความ
ไม่สงบในปี พ.ศ. 2551 กลุ่มนักศึกษา 
ดังกล่าวถูกซ้อมทรมาน แต่เมื่อยื่นฟ้อง 
ผู้ กระทำ า ผิดก็ปรากฏว่ า  ค ดีล่ าช้ า 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ท่ีถูกฟ้องดำาเนินคดี
นั้น สังกัดหน่วยงานทหาร ศาลทหารจึง

เปน็ผูเ้ข้ามารบัผดิชอบคดแีทนศาลอาญา 
หรือคดีอิหม่ามยะผา กาเซ็ง ซึ่งเสียชีวิต
ระหว่างถูกควบคุมตัว ญาติผู้เสียชีวิต
ฟ้องร้องเอาความกับหน่วยงานผู้กระทำา
ผิด และแม้ว่าในที่สุดครอบครัวจะได้รับ
ค่าชดเชยเป็นเงินทั้งหมด 5.2 ล้านบาท 
แต่เงินจำานวนนี้ไม่สามารถทดแทนความ
รู้สึกเจ็บปวดสูญเสียของคนในครอบครัว
ได้ ปัจจุบันชื่อของอิหม่ามยะผา จึงถูก
จดจำาในฐานะของ “ความไม่เป็นธรรม”

ประเทศยงัไม่มกีารตรวจผลกระทบต่อจติใจของเหยือ่ทีถ่กูซ้อมทรมาน หลงัถกูทรมาน
เหยือ่ส่วนใหญ่จะมคีวามเครยีดในระดับรนุแรง ส่งผลให้เกดิการเจบ็ป่วยทางร่างกายและ
จิตใจ เกิดอาการกังวล ซึมเศร้า และแก้ปัญหาไม่ได้ บางรายมีอาการทางจิต นอนไม่หลับ 
กระสับกระส่าย ตกใจง่าย ขี้ระแวง เช่น นักศึกษายะลาที่ถูกทรมานบางคนไม่สามารถ
กลับไปเรียนต่อได้ ซึ่งส่งผลต่ออนาคตการทำางานของพวกเขา

การเยยีวยาผูเ้สยีหายจงึควรครอบคลมุในหลายมติ ิต้องฟ้ืนฟสูภาพร่างกายและจติใจ
ให้ผู้เสียหายสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติ รวมไปถึงการเยียวยาครอบครัว 
ฉะนั้น การเยียวยาจึงมีความหมายมากกว่าแค่การให้เงินชดเชย

การเยียวยา

”
“ผู้เสียหาย
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การเยียวยาผู้เสียหายในที่นี้มีทั้งการเยียวยาด้านร่างกายจิตใจ รวมถึงการนำาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษ

“เมื่อมีการยกฟ้อง จะมี พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายคดีอาญา
เข้ามาชดเชยให้ ซ่ึงสิทธิการเยียวยาขึ้นอยู่กับคำ พิพากษาของ
ศาล หากศาลเพียงแค่ยกฟ้องจำ เลยอย่างเดียว ผู้เสียหายจะไม่
ได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ์ เพราะ พ.ร.บ.นี้จะชดเชยให้ในกรณีที่

ศาลตัดสินว่าจำ เลยเป็น ‘ผู้บริสุทธิ์’ เท่านั้น”
พูนสุข พูนสุขเจริญ 

นักกฎหมายประจำ�ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
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ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจะต้องได้รับ

การปล่อยตัวจากการ
ควบคุมหรือกักขัง ชดเชยด้านการเงิน

ฟื้นฟูสภาพร่างกาย 
และจิตใจ

การรับประกันว่าเหตุการณ์
ต่างๆ จะไม่เกิดขึ้นอีก

การรักษาทางการแพทย์
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E
Endanger (v.) the situations in which an 

individual is susceptible to danger in the 
surrounding environment. Such danger can 
be toward life or property and caused by 
certain other malevolent individuals where 
the targeted is liable to injuries, loss of life 
or property.

การตกอยู่ในอันตราย (ก.) สถานการณ์ที่ขาดความ
ปลอดภัย ตกอยู่ในสภาพเสี่ยงภัยจากอันตรายในสภาวะ
แวดล้อม อาจเป็นอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อัน
เนื่องมาจากการกระทำ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงมีความ
ประสงค์ในทางที่ไม่ดี กล่าวคือ สภาพเหตุการณ์ที่บุคคล
กำ ลังเผชิญหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะก่อให้
เกิดอันตราย ความเสียหาย ความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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ร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับให้บุคคลสูญหาย

การทรมานและการบังคับบุคคลให ้สูญหาย ซึ่ งกระทำาโดยเจ ้าหน ้าที่ รัฐเป ็นการละเมิดสิทธิมนุษย-
ชนอย่างร ้ายแรง เมื่อไทยเข้าร ่วมเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ จึง
จำาเป็นต้องเพิ่มกฎหมายป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายอย่างเฉพาะเจาะจง โดยบัญญัติ
ฐานความผิดแยกออกจากความผิดทางอาญาทั่วไป และกำาหนดบทลงโทษให้สูงข้ึน หรือเทียบเท่าสากล

เพราะผู้กระทำาผิดเป็น “เจ้าหน้าที่รัฐ” ซึ่งมีหน้าที่รักษากฎหมายเสียเอง

อย่างไรก็ดี ภาคประชาสังคมยังมีความกังวลเกี่ยวกับการกำาหนดนิยามของคำาว่า “ทรมาน” ที่ไม่ชัดเจนใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยังไม่มีการบัญญัติให้การทรมานเป็นการกระทำาผิดทาง

อาญา โดยแยกเป็นความผิดเฉพาะ นอกจากนั้น ควรเป็นคดีที่ไม่มีอายุความ

ตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
ฉบับแก้ไขล่าสุด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ได้กำาหนดฐานความผิดของผู้กระทำาไว้ ดังนี้

ซ่ึงความผิดตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายน้ีมีกำาหนดอายุความ 20 ปี 
และในมาตรา 14 ของร่าง พ.ร.บ. ยังระบุ ห้ามนำาคำาให้การท่ีได้มาจากการทรมานมาใช้เป็นหลักฐานในการดำาเนินคดีใดๆ อีกด้วย
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ฐานความผิด โทษจ�าคุก โทษปรับ

กระท�าทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
- ถ้ากระทำาต่อเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี 
หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
- ถ้าผู้ถูกกระทำาได้รับอันตรายสาหัส
- ถ้าผู้ถูกกระทำาเสียชีวิต

5 - 15 ปี
7 - 20 ปี

10 - 25 ปี
15 - 30 ปี / ตลอดชีวิต

1 - 3 แสนบาท
1.4 - 4 แสนบาท

2 - 5 แสนบาท
3 แสน - 1 ล้านบาท

การบั งคับบุคคลให้สูญหายโดย 
เจ้าหน้าที่รัฐ
- ถา้กระทำาตอ่เดก็อายไุมถ่งึ 18 ป ีหญงิ
มีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
- ถ้าผู้ถูกกระทำาได้รับอันตรายสาหัส
- ถ้าผู้ถูกกระทำาเสียชีวิต

5 - 15 ปี

7 - 20 ปี

10 - 25 ปี
15 - 30 ปี / ตลอดชีวิต

การกระทำาทรมานหรือบังคับบุคคล
ให้สูญหาย ที่กระทำาโดยบุคคลที่ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่รัฐ แต่มีเจ้าหน้าที่ยุยง รู้เห็น 
หรือยินยอม

มีโทษเท่ากันมีโทษเท่ากัน

ผู้บังคับบัญชาที่ทราบ หรือเพิกเฉยต่อ
การกระทำาผิด มีโทษกึ่งหนึ่ง มีโทษกึ่งหนึ่ง

1 - 3 แสนบาท

1.4 - 4 แสนบาท

2 - 5 แสนบาท
3 แสน - 1 ล้านบาท
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“แน่นอน หากกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ภายในประเทศมีความ
ก้าวหน้ามากขึ้น  จะสามารถลดการทรมานเ พ่ือสอบเ ค้นความจริงจาก
ผู้ ต้ อ งหาได้  เพราะนิติ วิ ทยาศาสตร์ เน้นการสืบสวนสอบสวนจากการ
เก็บพิสูจน์วัตถุพยานโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช้พยานบุคคล
มากนั ก  เมื่ อ ไม่ ต้ อ งยุ่ ง กั บคน  การทรมานย่ อมลดลง”  พันตำ า รวจต รี
ภาวพันธน์ ดุลยพฤกษ์ แพทย์ประจำาสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำารวจ กล่าว

นิติวิทยาศาสตร์
คว าม เ ป็น ไป ได้ แ ล ะท า งออก

ปัจจบุนั ประเทศไทยใช้นติวิิทยาศาสตร์
ควบคู่ไปกับวิธีการสืบสวนสอบสวนอื่นๆ 
ในกระบวนการยุติธรรม นอกจากจะทำาให้
เจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งหลักฐานที่ตรงไปตรง
มาโดยไม่ต้องใช้กำาลังเพื่อรีดเค้นเอาคำา
รับสารภาพจากผู้ต้องหาแล้ว วัตถุพยาน
ท่ีรวบรวมได้นั้นยังสามารถอธิบายความ
เชื่อมโยง ตรวจสอบที่มาที่ไปได้อย่างมี
เหตุมีผล จึงมีความน่าเชื่อถือ และช่วย
ลดข้อโต้แย้ง ตลอดจนความคลางแคลง
ระหว่างฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ถูกกล่าวหา

“ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ
ใดก็ตามที่วัตถุสองอย่างปะทะกันจะเกิด

การแลกเปลี่ยน ยกตัวอย่าง เวลารถชน 
สีของรถคันหนึ่งจะติดไปกับรถอีกคัน 
กรณีทำาร้ายร่างกายก็เช่นกัน เม่ือมีการ
สัมผัสตัว เน้ือเยื่อของผู้กระทำาสามารถ
ติดไปกับร่างกายของผู้ถูกกระทำา ถ้าเจ้า
หน้าที่สามารถเก็บหลักฐานและพิสูจน์
ตัวผู ้กระทำาได้ คนร้ายก็ด้ินไม่หลุด มัน
ชัดเจน ปฏิเสธไม่ได้ และดีกว่าประจักษ์
พยานหรือบุคคลรอบข้าง ซึ่งมีความเป็น
อัตวิสัยจึงคลาดเคลื่อนมากกว่า นอกจาก
น้ัน คำาให้การที่ได้จากการสอบเค้นก็เชื่อ
ถือได้ยาก หลายครั้งเรื่องมักถูกเล่าไป
มากมายหลายทาง มีจริงเท็จผสมกัน”

นิติวิทยาศาสตร์ เป็นการนำาเอาองค์ความรู ้และหลัก
การทางวิทยาศาสตร์มาใช้เก็บพิสูจน์หลักฐาน ตรวจ
สอบวัตถุพยาน เพื่อสนับสนุนการทำางานของเจ ้า
พนักงานสอบสวน และนำ า ไปสู ่การคล่ีคลายคดี

50
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นิติวิทยาศาสตร์อาจเป็น “ทางออก” ของการแก้ปัญหาซ้อม
ทรมานซ่ึงมีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล แต่ท้ายที่สุด ประเทศของเราจะสามารถเดินไปถึง
ทางออกนั้นหรือไม่ คงต้องขึ้นอยู่กับผู้ใช้อำ นาจทางกฎหมายด้วย

ระบบทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบ
ด้วยฟันเฟืองย่อยมากมายที่ทำางานร่วม
กัน ตั้งแต่พิสูจน์หลักฐาน ตรวจสอบสถาน
ที่เกิดเหตุ ตรวจลายนิ้วมือ ดีเอ็นเอ ตรวจ
อาวุธปืนและลูกกระสุน ตรวจวัตถุระเบิด 
พิสูจน์บุคคล ตรวจเอกสาร แกะรอย
ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด 
เส้นทางการเงิน และอื่นๆ ซึ่งในบาง
คดีอาจต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย
ทำางานรว่มกนั ทวา่ปญัหาของประเทศไทย
คือมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน

พันตำารวจตรีภาวพันธน์ กล่าวว่า 
กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ของ
ไทยมีมาตรฐานทัดเทียมต่างประเทศ มี
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสูง แต่มี
จำานวนนอ้ยและกระจกุตวัทีศ่นูยก์ลาง เชน่
เดียวกับอุปกรณ์ต่างๆ ก็ยังมีปริมาณน้อย 

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการทำางานจริงๆ 
ก็ไม่ได้สวยหรูนัก เป็นการทำางานแบบ

แยกขาด ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
(กระทรวง ยุ ติ ธรรม )  กับ เจ้ าหน้ าที่
ตำารวจ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
มีผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอันทันสมัย 
ขณะที่ตำารวจมีอำานาจในการดำาเนินคดี

“ในประเทศเรา มันเป็นระบบท่ีมีตำารวจ
นำา ต่อให้ตรวจพบหลักฐานจากกระบวนการ
ทางนิติวิทยาศาสตร์ แต่ตำารวจเป็นฝ่าย
ย่ืนสำานวนคดี ถ้าตำารวจไม่ย่ืนหลักฐาน
ไปด้วย เม่ือถึงช้ันศาล ศาลพิจารณาแล้ว
หลักฐานไม่เพียงพอ คดีก็หลุด ไม่เหมือน
กับต่างประเทศ เขาเป็นระบบโคโรเนอร์ 
(Coroner System) คือต้ังบุคคลซ่ึงเป็น 
นักกฎหมายหรือแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์
ข้ึนมาทำาหน้าท่ีสอบสวน ความจริงท่ีสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์แยกออกจากองค์กรตำารวจ
เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระ กลับกลายเป็นว่า
ต่างคนต่างทำา แม้แต่ฐานข้อมูลก็ไม่ลิงก์กัน”

ประ โยชน ์ของนิติ วิทยาศาสตร ์ จึ ง ไม ่ ใช ่ แค ่ เพียง
ลดการทรมานเท ่ านั้น แต ่ยั ง ใช ้พิ สูจน ์ร ่องรอย
จากการถูกซ้อม เช่น การบันทึกบาดแผล ตรวจ
หาผลข ้ า ง เคี ย งจากการซ ้อมทรมาน หรื อผล 
กระทบทางจิตใจ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
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มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
Cross Cultural Foundation (CrCF)

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เป็นองค์กรเอกชนซ่ึงไม่แสวง

ผลกำาไร จดทะเบียนภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม ดำาเนิน

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิด้านต่างๆ แก่กลุ่มประชากรที่มี

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แหล่งกำาเนิด ศาสนา และ

ความเชื่อ โดยช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และ

สามารถกำาหนดวถิชีวีติของตนเอง อกีทัง้ยงัส่งเสรมิให้มกีาร

ศึกษา ทำาวิจัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ระหว่างกลุ่มประชากรที่

มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ที่อยู่ : 111 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย 

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร : 02-693-4939, 02-693-4831

โทรสาร : 02-275-3954

อีเมล : crcf.justice@gmail.com

เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/crcfpage


