
  



เหย่ือ ความเข้มแขง็ กบัความช่วยเหลือท่ีแผว่เบาของเจ้าหน้าท่ีรฐั 

 

พรพมิล มกุขุนทด                        

อาสาสมคัรมลูนิธผิสานวฒันธรรม 

 “ซ้อมทรมาน” เป็นการกระท าใดๆโดยเจตนาให้บุคคลต้องเจบ็ปวด ทรมานอย่างสาหสัทัง้ทาง

ร่างกายและจติใจ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีต่้องการ ซึง่ส่วนใหญ่จะกระท าโดยเจา้หน้าที่ของรฐั และหากจะอ้าง

ถงึความชอบธรรมในการซอ้มทรมานผูอ้ื่น โดยใชเ้หตุผลว่าเพราะวธิดีงักล่าวสามารถช่วยใหจ้บัคนรา้ยที่

ปลน้ทรพัยไ์ดห้รอืท าใหท้ราบขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่างๆต่อสาธารณะได ้หรอืเพราะเขากระท าผดิไม่ใช่

ผู้บรสิุทธิ ์ท าให้คุณค่าในการเป็นมนุษยข์องเขาลดน้อยลง จงึเหมาะสมกบัการถูกซ้อมทรมาน เหตุผล

ดงันี้เหมาะสมหรอืไม่? เพราะการกระท าดงักล่าวก็ปฏเิสธไม่ได้ว่าเป็นการละเมดิสทิธใินการมชีวีติของ

บุคคลอื่นอยูด่ ีในส่วนของค ารบัสารภาพของคนทีถู่กซอ้มทรมานใหร้บัสารภาพในภาวะเช่นนัน้เชื่อถอืได้

มากน้อยเพยีงใด หากการกระท าดงักล่าวนี้เกดิขึน้ ย่อมท าให้ผู้ต้องหาเจบ็ปวด ทรมาน เสยีชวีติ หรอื

หายตวัไปเท่านัน้ ชุมชนจะปลอดภยัขึน้กว่าเดมิหรอืไม่?  

โดยรวมแลว้การซอ้มทรมานจะสรา้งผลกระทบมากว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย ซึง่การซอ้มทรมาน

บางกรณทีีใ่ช่ผูก้ระท าผดิ แต่เจา้หน้าทีจ่บัผดิคน กแ็สดงว่าผู้กระท าผดิลอยนวล อกีทัง้เหยือ่ตกอยูภ่ายใต้

สถานการณ์เสีย่งอนัตรายตลอดเวลาจากผูซ้อ้มทรมานตน ในขณะที ่“สทิธมินุษยชน” ถูกประกาศใหเ้ป็น

วาระแห่งชาตภิายใต้การปกครองของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ จุดประสงคเ์พื่อใหร้ะบบราชการได้

ปรบัปรุงทศันคติให้กบัเจ้าหน้ารฐัได้เข้าใจในเรื่องสทิธมินุษยชนมากยิง่ขึ้น พร้อมทัง้สามารถลดการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนใหล้ดน้อยลง แต่การประกาศให้สทิธมินุษยชนเป็นวาระแห่งชาติกย็งัปรากฏว่าการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนของประชาชนเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องทัว่ประเทศ โดยสามารถพบเห็นได้ผ่านสื่อ

กระแสหลกัและสงัคมออนไลน์ ทัง้การละเมดิสทิธใินชวีติ ร่างกาย การแสดงความคดิเหน็ เป็นต้น ซึ่ง

สทิธเิหล่านี้ลว้นถอืเป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีป่ระชาชนทุกคนพงึมอียู่แลว้ในฐานะมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่

การซอ้มทรมานบุคคลถอืเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนทีร่า้ยแรงทีสุ่ด  

 การปรากฏขึ้นของข้อมูลข่าวสารการซ้อมทรมานผ่านสื่อต่างๆ สะท้อนความบกพร่องในการ

ท างานของเจา้หน้าทีร่ฐัเป็นอยา่งยิง่ ดงักรณ ีครอบครวัคุณสมศกัดิ ์ชื่นจติร พ่อของนายฤทธริงค ์ชื่นจติร 

ซึง่ตกเป็นผูต้้องสงสยัทีถู่กจบักุมโดยเจา้หน้าทีต่ ารวจ และถูกเจา้หน้าทีต่ ารวจซอ้มใหร้บัสารภาพว่าตน

เป็นผู้กระท าผดิในคดวีิง่ราวสร้อยทอง ที่จงัหวดัปราจนีบุรี แต่ในที่สุดพนักงานสอบสวนก็สัง่ไม่ฟ้อง



เนื่องจากพยานหลกัฐานไม่เพยีงพอ เหตุดงักล่าวเกดิขึน้ตัง้แต่ปี 2552 ผ่านมากว่า 9 ปี การด าเนินคดี

กบัเจา้หน้าทีต่ ารวจทีซ่อ้มทรมานนายฤทธริงค ์ชื่นจติรยงัไม่สิน้สุด จากกรณีดงักล่าวผูเ้ขยีนมโีอกาสได้

ตดิตามคดนีี้ ลงพืน้ทีพู่ดคุยกบัครอบครวัของเหยื่อมาหลายครัง้ จงึเกดิขอ้สงสยัถงึการต่อสูเ้รยีกรอ้งมา

ยาวนานถงึ 9 ปี และยงัไม่สิน้สุด ผูเ้ขยีนจงึได้ท าบทความนี้ขึน้มาเพื่อใหเ้หน็ถงึการต่อสูข้องครอบครวั

เหยือ่ คุณสมศกัดิ ์ชื่นจติร ทีส่ะทอ้นการท างานของเจา้หน้าทีร่ฐัต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้  

 

ความเข้มแขง็ของครอบครวั “เหยื่อ” ซ้อมทรมาน 

 หลงัจากเกดิเหตุการณ์เลวรา้ยกบันายฤทธริงค ์ชื่นจติร เหยื่อมธัยมปลายทีถู่กเจา้หน้าทีต่ ารวจ

รว่มกนั ซอ้มทรมาน น าถุงด ามาคลุมหวัถงึสองชัน้เพราะนายฤทธริงคไ์ดใ้ชฟั้นกดัถุงเพื่อใหต้นหายใจได้ 

นอกจากนี้ยงัมเีตะ ตบ กระทบื ขม่ขูว่่าจะฆา่และหากตนตายไปกก็ลายเป็นแค่คดคีนหาย เพยีงเพื่อใหร้บั

สารภาพว่าตนเป็นคนวิง่ราวสรอ้ยทอง ในปี 2552 แต่เมื่อพยานหลกัฐานไม่เพยีงพอ เจา้หน้าที่จงึต้อง

ปล่อยใหก้ลบับา้น หลงัจากลูกชายกลบัถงึบา้น คุณสมศกัด ์กไ็ดส้งัเกตถงึพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปของลูก

ชาย จงึได้เข้าสอบถามถึงความเป็นไป จงึพบว่าลูกชายถูกซ้อมทรมานให้รบัสารภาพ จงึได้ท าการ

ถ่ายรปู ท าบนัทกึเป็นหลกัฐาน และน าลกูชายไปตรวจร่างกายทีโ่รงพยาบาลในวนัถดัไป โดยการต่อสูม้า

ตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมา ครอบครวัชื่นจติรได้ด าเนินการร้องเรยีนกว่า 50 องค์กร แจ้งความร้องทุกข์ที่

สถานีต ารวจ ถงึ 3 ครัง้ และส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ ใช้

เวลาสบืสวนสอบสวนถงึ 2 ปี ก่อนจะมคี าสัง่ว่าไมม่พียานหลกัฐานเพยีงพอ ครอบครวัชื่นจติรตอ้งใชพ้ลงั

ทัง้ทางร่างกาย จติใจ ความกล้าหารเป็นอย่างมาก ในการลุกขึน้ต่อสูก้บัความอยุตธิรรมที่ได้รบัภายใต้

สภาพจติใจทีย่ ้าแย่ บอกช ้า ร่างกายอ่อนล้า รวมไปถงึทรพัยากรทางการเงนิเริม่หมดไป ประกอบกบัมี

หนี้สนิถงึหา้ลา้นบาท เพราะการเดนิเรื่องรอ้งเรยีนต้องใชเ้งนิเป็นส่วนส าคญั ทัง้ต้องตกอยู่ในความเสีย่ง

จากการถูกขม่ขู ่ท ารา้ย หรอืขูฆ่า่ไดต้ลอดเวลา จากผูก้ระท าผดิหรอืผูซ้อ้มทรมานลกูชายของตน ซึง่เป็น

เจา้หน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่และยงัลอยนวล ซึ่งคุณสมศกัดิไ์ด้กล่าวในรายการ นโยบาย BY ประชาชน ว่า 

“ผมไม่ได้เป็นคนถกูซ้อมทรมาน แต่ผมกเ็ป็นเหย่ือคนหน่ึง เมียผมกเ็ป็นเหย่ือคนหน่ึง ครอบครวั

กเ็ป็นเหย่ือด้วย โดนคนเดียวทุกขท์รมานกนัทัง้บ้าน โดนคนเดียวล้มกนัทัง้บ้าน”  แต่อย่างไรก็

ตามปัจจุบนัคดดี าเนินมาสู่ชัน้ศาลและศาลมคี าสัง่ว่าคดมีมีูลความผดิจงึถือเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อ

สมศกัดิไ์ดพ้สิจูน์ความจรงิใหป้รากฏ และน าผูก้ระท าความผดิมาลงโทษต่อไป  

 และแมว้่าครอบครวัชื่นจติรจะตกเป็น”เหยื่อ”จากการซอ้มทรมานของเจา้หน้าทีแ่ลว้ ยงัต้องเจอ

กบัปัญหาต่างๆรุมเรา้ ทัง้กระแสวพิากษ์วจิารณ์จากสงัคมถงึการกระท าของลูกชาย เสยีชื่อเสยีง รวมไป



ถึงทศันคติของเจ้าหน้าที่รฐัในการรบัเรื่องร้องเรยีนหรอืรบัแจ้งค าร้องทุกข์ของครอบครวัชื่นจติร แต่

อย่างไรกต็ามตลอด 9 ปีทีผ่่านมา กแ็สดงใหเ้หน็แลว้ว่าสิง่ทีค่รอบครัวชื่นจติรต่อสูม้า ทัง้พยานหลกัฐาน

ที่มมีากกว่าค าบอกเล่า แสดงผลลพัธ์ให้เห็นว่าเหตุการณ์ดงักล่าวน่าเชื่อถือ ไม่ใช่เป็นการกล่าวอ้าง

ลอยๆ เท่านัน้ และจากการต่อสู้มาถงึปัจจุบนัท าให้สงัคมยอมรบันับถือ ชาวบ้านเข้ามาขอค าปรกึษา

กฎหมาย ครอบครวัชื่นจติรกลายมาเป็นนักกฎหมายชาวบา้นทีส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอื เป็นวทิยากร

ตามมหาวทิยาลยัต่างๆ เพื่อสะทอ้นเรือ่งราวการต่อสู ้และเป็นบทเรยีนต่อไปในสงัคม  

 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของครอบครัวชื่นจิตรเป็นหนึ่งครอบครัวที่ผู้ เขียนมองว่าประสบ

ความส าเรจ็ในต่อสู้เพื่อเรยีกรอ้งความยุติธรรมให้ปรากฏ แมค้ดยีงัไม่สิ้นสุดและล่าช้าถึง 9 ปีแล้ว แต่

ความพยายามของครอบครวัชื่นจติรไม่เสยีเปล่า เพราะในขณะนี้การท าความจรงิให้ปรากฏภายใต้ค า

ตัดสินของศาลถือเป็นความต้องการสูงสุดที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิข์องทุกๆบุคคลที่เกี่ยวข้องใน

เหตุการณ์นี้ แต่การพสิูจน์ความจรงิจะเกดิขึน้ไม่ไดห้ากไม่มกีารเก็บพยานหลกัฐานในวนัเกดิเหตุเมื่อ 9 

ปีทีแ่ลว้ เพราะการกล่าวอ้างของเหยื่อ มกัไม่ไดร้บัความน่าเชื่อถอื เจา้หน้าทีจ่ะมองว่าเป็นการพูดลอยๆ

การรอ้งเรยีนจงึกล่าวเป็นเพยีงค าพูดทีไ่ม่มหีลกัฐานใด ผูก้ระท าความผดิยงัคงลอยนวลต่อไป ดงัเช่นใน

คดนีี้ มพียานหลกัฐานทางการแพทยว์่ามกีารถูกท ารา้ยร่างกายจรงิ มพียานแวดล้อม ที่สามารถท าให้

ความจรงิของเรือ่งนี้ปรากฏได ้แต่กย็งัพบอกีว่ามหีลายกรณทีีเ่มือ่คนในครอบครวัถูกเจา้หน้าทีซ่อ้มให้รบั

สารภาพแลว้ คนในครอบครวัมกัไม่เชื่อ ไม่รูว้ธิปีฏบิตั ิไม่น าไปตรวจร่างกาย ปล่อยใหร้่องรอยการซอ้ม

ทรมานจางลง การท าให้ความจรงิปรากฏก็เบาบางลงตามพยานหลกัฐาน ที่ส่งผลต่อการเขา้ถงึความ

ยุติธรรมให้กบัตนเองอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการต่อสู้ของเหยื่อต้องประกอบไปด้วยหลายปัจจยัทัง้

ความเขม้แขง็ ครอบครวั การเงนิ สงัคมรอบขา้ง หรอืแมก้ระทัง้การไดร้บัความช่วยเหลอืจากเจา้ทีร่ฐัเอง

ทีเ่ป็นส่วนส าคญัในการเรยีกรอ้งความยตุธิรรมใหก้บัเหยือ่ผูถู้กซอ้มทรมาน   

 

การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีรฐั กบัค ากล่าวท่ีว่า “อยู่ระหว่างการด าเนินการ” 

 การท าหน้าทีข่องเจา้หน้าทีร่ฐั ต้องปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายรฐัธรรมนูญ ดงัเช่น

ตามมาตรา 26 ได้ระบุถงึการท างานของเจา้หน้าที่รฐัหรอืองค์กรใดๆจะต้องค านึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็น

มนุษย์ รวมไปถึงสิทธิ เสรีภาพ และเพื่อรกัษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในรัฐ จะปฏิบัติ

นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญไม่ได ้ดงันัน้จากกรณีครอบครวัชื่นจติร ตามทีก่ล่าวมาแล้วว่า

ครอบครวัชื่นจติร ได้เข้าไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 3 ครัง้ ยื่นเรื่องร้องเรยีนหน่วยงานรฐัมา



มากกว่า 50 องคก์ร โดยใชเ้วลาด าเนินการมากว่า 9 ปี ซึง่สะทอ้นให้เหน็การท าหน้าทีข่องเจา้หน้าที่รฐั

ดงันี้  

 1 เจา้หน้าทีร่ฐัปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบดว้ยกฎหมายรฐัธรรมนูญดว้ยการละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็น

มนุษย ์โดยการซอ้มทรมาน นายฤทธริงค ์ชื่นจติรใหร้บัสารภาพว่าเป็นผูก้ระท าความผดิวิง่ราวทรพัย ์

 2 เจา้หน้าที่รฐัละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยให้เกดิขึ้นแก่ประชาชน 

โดยการละเลยไม่ตรวจสอบการรอ้งเรยีนหรอืการรอ้งทุกข์ของครอบครวัเหยื่อไปยงัหน่วยงานอื่นๆ ถงึ

ความจรงิเทจ็ของขอ้มลู จนเวลาล่วงเลยไปถงึ 9 ปี 

 3 เจ้าหน้าที่รฐัไม่มกีารด าเนินการใดๆ หรอืด าเนินการแล้ว แต่ล่าช้าเป็นอย่างมาก จนท าให้

ครอบครวัเหยื่อไม่ไดร้บัความยุตธิรรม ดงัสุภาษติทีว่่า “ความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม” ซึง่น ามาสู่

การด าเนินการฟ้องรอ้งคดดีว้ยตวัเอง ที่ไดร้บัความช่วยเหลอืในการด าเนินคดจีากภาคประชาสงัคม 

 “ขณะนี้เรื่องของท่านอยู่ระหว่างการด าเนินการ” เป็นค าพูดของเจา้หน้าทีร่ฐั ทีค่รอบครวัชื่นจติร

ไดย้นิจนชนิหตูลอด9 ปี ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่า จากกรณคีรอบครวัชื่นจติร พบว่าการท าหน้าทีข่องเจา้หน้าที่

รฐัในอดตีทีป่ล่อยปะละเลยการรอ้งเรยีนการท างานของเจา้หน้าทีร่ฐัล่วงเลยหลายปี ย่อมแสดงใหเ้หน็ถงึ

การไม่เขา้ใจถงึสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ปัจจยัทีบุ่คคลต้องลุกขึน้ต่อสู้

เรยีกรอ้งถงึ 9 ปีต้นเหตุเพราะเขายงัไม่ได้รบัความเป็นธรรมหรอืไม่? ซึ่งสาเหตุของปัญหาจรงิๆไม่ได้

เกิดจากครอบครวัชื่นจิตร แต่เกิดจากการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รฐัเองที่กระท าละเมิดสิทธิของ

ประชาชนแลว้ ยงัไมม่กีารท าหน้าทีแ่สดงความรบัผดิชอบการกระท าใด ๆใหป้รากฏ เมือ่ไมม่กีารออกมา

รบัผดิใดๆในฐานะของบุคคลที่ต้องรกัษาความสงบของบ้านเมอืง ก็ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงวธิคีิดของ

เจา้หน้าทีร่ฐั และสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเชื่อใจของประชาชนต่อเจา้หน้าทีร่ฐัเช่นเดยีวกนั เมื่อเจา้หน้าที่

รฐัเองไม่เชื่อใจประชนชน ย่อมไม่แปลกนักที่ประชาชนจะไม่เชื่อใจรฐัของตน และสุดทา้ยวธิกีารละเลย

การท าหน้าที่ของตนสะท้อนให้เหน็ว่า เจา้หน้าที่รฐัเป็นฝ่ายตรงขา้มกบัประชาชนและการที่ตนไม่ต้อง

ออกมาแสดงความรบัผดิชอบใดๆ นัน้ ยอ่มสะทอ้นว่าเจา้หน้าทีร่ฐัอยู่เหนือประชาชน ไมต่อ้งรบัผดิ 

 แมว้่าในปัจจุบนัแมจ้ะพบว่าหน่วยงานต่างๆที่ประชาสมัพนัธ์ถงึความสะดวกรวดเรว็ในการรบั

เรื่องรอ้งเรยีน ทัง้สายด่วนต่างๆ ไม่เสยีค่าบรกิารค่าโทร หรอืบางหน่วงงานกท็ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบ

การท างานของเจา้หน้าที่รฐัได้ วธิกีารมากมายถูกคดิค้นเพื่อแก้ปัญหาการเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรม 

หรอืการเขา้ถงึความช่วยเหลอืต่างๆทีร่ฐัจดัสรรให ้แต่หากวธิคีดิของคนท างานไมเ่ปลีย่นแปลง เรือ่งการ

ซ้อมทรมานโดยเจา้หน้าที่รฐัดงักรณีของครอบครวัชื่นจติรก็ย่อมเกดิขึน้ได้อกีครัง้ ในกรณีทศันคตขิอง

เจา้หน้าทีร่ฐัต่อการรอ้งเรยีนของผูเ้สยีหายเรื่องการซอ้มทรมาน มกัถูกตัง้ค าถามกลบัถงึความน่าเชื่อถอื



ของการรอ้งเรยีน  โดยเฉพาะกรณีบุคคลที่ถูกเจา้หน้าที่ต ารวจซ้อมทรมาน เจา้หน้าที่มกัอ้างว่า ถ้าถูก

ซอ้มทรมานจรงิท าไมไม่แจง้เจา้หน้าทีค่นอื่นตัง้แต่ตอนนัน้ เจา้หน้าทีค่นอื่นกอ็ยู่ดว้ย การบอกกล่าวของ

เจ้าหน้าที่เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ไม่มคีวามเข้าใจถึงพฤติการณ์ของบุคคลที่ถูกซ้อมเลย

แม้แต่น้อย ซึ่งหากในภาวะเช่นนัน้ ผู้ถูกซ้อมมกัตัง้สติไม่ได้ หวาดกลัว อยากออกจากพื้นที่ดงักล่าว

โดยเรว็  เพื่อความอยู่รอด บางรายต้องยอมรบัสารภาพเพราะทนไม่ไหว และเพื่อใหต้นไม่ต้องถูกซ้อม

ทรมานซ ้าอกีครัง้ ดงันัน้เมือ่เจา้หน้าทีร่ฐัพยายามปกปิดพฤตกิารณ์ความผดิของตน เจา้หน้าที่รฐัย่อมไม่

ต่างจากผูร้า้ยหรอืฆาตกรทีม่กีารคดิ เจตนา เตรยีมการ และร่วมกนักระท าอย่างเป็นระบบ ดงันัน้จะเหน็

ได้ว่าในฐานะของผู้รกัษาความสงบสุข ผู้เอื้อประโยชน์สุขให้ประชาชน ผู้รบัเงนิเดือนจากภาษีของ

ประชาชน บดันี้การท าหน้าทีข่องพวกท่านบกพร่อง ลม้เหลว ไรป้ระสทิธภิาพในฐานะของบุคคลที่ต้อง

ยนืขา้งประชาชน ซึง่ความสงบสุขทีแ่ทจ้รงิไม่ใช่การกระท าเพื่อให้ขอ้เรยีกรอ้งต่างๆของประชาชนเงยีบ

ลง แต่ความสงบสุขของประชาชนคอืการแก้ปัญหาทีแ่ทจ้รงิ คอืการน าตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษจรงิๆ ซึง่

อาจเป็นวธิทีี่สามารถแก้ปัญหาไม่ให้การกระท าอนัเลวร้ายที่ละเมดิสทิธกิารมชีวีติของมนุษย์อยู่ไม่ให้

เกดิขึน้ไดอ้กี แต่ตอ้งมใิช่กรณนี าบุคคลทีเ่รยีกว่า แพะรบับาป มาลงโทษ  

 แต่อย่างไรกต็ามแมผู้เ้ขยีนจะเหน็ดว้ยในเรื่องการน าผูก้ระท าผดิมาลงโทษ แต่ผูเ้ขยีนก็เหน็ดว้ย

กบัวธิแีกปั้ญหาในกรณกีารประนีประนอมยอมความ การไกล่เกลีย่ ของเจา้หน้าทีร่ฐั แต่การกระท าต่างๆ

นี้ต้องอยู่บนพืน้ฐานของการส านึกผดิของบุคคลทีก่ระท าผดิดว้ยเช่นกนั ถงึจะไดม้าซึง่การใหอ้ภยั หาก

การน าเงนิมากองให้ผู้เสยีหายเพื่อปิดปากหรอืแม้แต่วธิโียกย้ายเจ้าหน้าที่เพื่อลงโทษผู้กระท าผดิไป

ประจ าอกีพื้นที่ แล้วบอกให้เหยื่อถอนค าฟ้อง วธินีี้เป็นการแก้ปัญหาจรงิหรอืไม่? บางกรณีการน าเงนิ

มากองเป็นการแก้ปัญหาส าหรบัเหยื่อ แล้วผู้กระท าผดิก็ไปซ้อมเหยื่ออกีคน แล้วก็น าเงนิมากองใหอ้กี

ครัง้ ส านึกในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องบุคคลเริม่ลดน้อยลงเมื่อเงนิแก้ปัญหาได้ สงัคมได้ประโยชน์

หรอืไม่? สงัคมปลอดภยัดหีรอืไม่? ดงันัน้ย่อมแสดงใหเ้หน็ว่าต่อไปนี้ประชาชนทุกๆคนต้องดูแลตวัเอง 

และอยู่ดว้ยความระมดัระวงัภายใต้การท าหน้าที่ของเจา้หน้าทีร่ฐั เพราะเมื่อผูก้ระท าผดิลอยนวล ในวนั

หนึ่งอาจเป็นคนในครอบครวัของคุณที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุปล้นทรพัย์ หรอืมลีกัษณะคล้ายคนร้ายใน

เหตุการณ์จงึถูกจบั ซอ้ม ใหร้บัสารภาพ น าเงนิมากอง มนัจะเป็นอยา่งนี้เรือ่ยไป  

 ในส่วนของการรบัฟังพยานหลกัฐานในกรณีที่เป็นค ารบัสารภาพที่ได้มาจากการซ้อมทรมาน  

ถอืเป็นการรบัสารภาพภายใตค้วามไมเ่ป็นอสิระในการพดู ยอ่มเชื่อถอืไมไ่ด้ เพราะความถูกตอ้งหรอืเทจ็

จรงิมเีพยีงน้อยนิดเท่านัน้ ซึ่งตามกฎหมายหากเป็นค าให้การดงักล่าวถอืว่าเป็นพยานหลกัฐานที่ศาล

หา้มรบัฟัง แต่ในทางปฏบิตัิยงัมกีารรบัฟังค าใหก้ารทีไ่ดม้าจากการซอ้มทรมานเพื่อใชใ้นการฟ้องจ าเลย 



ซึง่ศาลรบัฟังค ารบัสารภาพเหล่านี้อาจท าใหเ้กดิการซอ้มทรมานโดยเจา้หน้าทีร่ฐัจนกลายเป็นวฒันธรรม

ได ้

 สุดทา้ยแลว้ การซอ้มทรมานยงัคงถูกใช้เพื่อลดทอนศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องบุคคลหน่ึงแม้

บุคคลนัน้จะเป็นผูก้ระท าผดิหรอืไม ่โดยวธิซีอ้มทรมานไดผ้นัเปลีย่นไปตามยคุสมยั ดว้ยวธิกีารทีแ่ยบยล

กว่าเดมิ ในลกัษณะไมใ่หเ้หน็รอ่งรอยของบาดแผลใดๆ กย็อ่มเป็นการละเมดิสทิธขิองบุคคลนัน้ดว้ย และ

เมื่อกฎหมายให้สทิธแิละเปิดช่องใหเ้จา้หน้าที่รฐักระท าได ้และกฎหมายไทยไม่มบีทลงโทษที่เป็นหลกั

กฎหมายชัดเจนพอที่ผู้กระท าผิดจะกลัว หรือหลาบจ าได้  ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าจากกรณีการต่อสู้ของ

ครอบครวัชื่นจติรตลอด 9 ปีทีผ่่านมาจะเป็นเหตุการณ์ส าคญัทีส่ามารถสะทอ้นบทเรยีนครัง้ใหญ่ต่อสงัคม 

สะทอ้นวธิกีารต่อสูเ้มือ่ตอ้งเจอเหตุการณ์ดว้ยตวัเอง ควรจดัการกบัเหตุการณ์นัน้อย่างไร รวมไปถงึวธิใีน

การรวบรวมพยานหลักฐาน ที่จะน ามาใช้ในการต่อสู้คดี ในชัน้สืบสวนสอบสวน สู่การรับฟัง

พยานหลกัฐานของเจา้หน้าที่ศาล ทัง้ในฐานะของผูเ้สยีหาย หรอืเจา้หน้าที่เอง และการรูเ้ท่าทนัวธิกีาร

ซ้อมทรมานแบบใหม่ย่อมส าคญัเพื่อการรบัมอืในอนาคต และท้ายที่สุดให้เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เหน็

บทบาทการท างานที่แผ่วเบาของเจ้าหน้าที่รฐัหลายๆฝ่าย วธิคีดิ การท างานที่ไม่ประสานกนั การให้

ความช่วยเหลอืกบัประชาชน และเจา้หน้าที่รฐัได้กลบัไปปรบัปรุงแก้ไขการท างานเพื่อการท างานที่มี

ประสทิธภิาพในอนาคตต่อไป  
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