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รายงานฉบับสมบูรณ์  ทัศนคตขิองเจ้าหน้าท่ีตํารวจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

จํานวนพิมพ์ ๕๐  เล่ม 
ผู้จัดพิมพ์เผยแพร ่ สํานักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ
พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินทวีกิจ พริ้นติ้ง เลขที่ ๒๑๒๙/๙๔ หมู่ ๔   
 ถนนเทพารักษ์  ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมอืงสมุทรปราการ  
 จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทรศัพท ์๐-๒๗๕๕-๖๔๘๙ 
ผู้ออกแบบปก นางสาวธนรัตน์ เมฆบุตร 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับการบงัคับใช้กฎหมายกับ 
การคุ้มครองสทิธิ ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะที่ ๑ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล  :  นครปฐม ๒๕๕๔ 
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คํานํา 

 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับ     
การบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะที่ ๑” การวิจัย
ครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและ
การวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
เก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน รวมท้ังหลักการมาตรฐานสากลและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และนําเสนอแนวทางการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปเป็นนโยบายในการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย และอํานวย  
ความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
เจ้าหน้าที่ ตํารวจทั้งระดับสัญญาบัตรและประทวน ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล , 
ตํารวจภูธรภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๗  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามและการสัมภาษณ์  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล, ตํารวจภูธร
ภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๗  ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลสําคัญในขั้นตอนการสัมภาษณ์และตอบ
แบบสอบถามจนการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เข้าร่วม     
การประชุม  ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และอํานวยความสะดวกให้กับคณะผู้วิจัย ทําให้การ
ดําเนินงานวิจัยประสบความสําเร็จตลอดการดําเนินโครงการ 

 
 

คณะผู้วิจัย 

มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
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___________________ ….. ___________________ 

 
๑. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง (๑), (๕) 
และ (๖) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๕ (๑), (๒) 
และ (๔) บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการเคารพและ
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  ตรวจสอบและรายงาน     
การกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  พร้อมเสนอมาตรการการ
แก้ไข     ที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งกระทําหรือละเลยการกระทําดังกล่าว เพ่ือดําเนินการ 
เสนอนโยบายและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการ
เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

เน่ืองจากในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๓ ได้มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เก่ียวกับการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  รวมท้ังสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เก่ียวข้องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเป็นจํานวนมากถึง ๘๘๕ เรื่อง โดยข้อมูลการร้องเรียนเรื่อง
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีจํานวนมากถึง ๖๙๕ เรื่อง เมื่อจําแนกข้อมูล
ตามประเภทสิทธิที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พบว่า มีการกระทําการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในประเภทสิทธิในชีวิตและร่างกายสูงที่สุด จํานวน ๑๓๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๗ 
รองลงมาเป็นการกระทําการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จํานวน ๑๑๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๙๖ และพบว่าการละเมิดสิทธิในการสื่อสารตํ่าที่สุด จํานวน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑  

ผลจากการตรวจสอบของ กสม. พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม
ได้กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นดังกล่าวข้างต้นมากที่สุด จํานวน ๑๗๙ เรื่อง  คือ 
เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งเป็นผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และในการใช้
อํานาจตามกฎหมายเหล่าน้ัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
สืบสวน สอบสวน ตรวจค้น จับกุม คุมขัง เสนอความเห็นเก่ียวกับการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้อง และอ่ืนๆ 
อาจมีผลเป็นการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม และสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายได้ และจากการศึกษาวิจัยเมื่อปี 
๒๕๕๓  เรื่องสาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ ตํารวจ          
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ประกอบกับข้อมูลสถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมที่มีการร้องเรียนมายัง
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๒ พบว่า สาเหตุ     
ส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าที่ตํารวจขาดจิตสํานึกในการสืบสวนสอบสวน เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
อย่างเพียงพอ 

การศึกษาวิจัยครั้งแรกกระทําโดยศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วประเทศ และแบ่ง
การศึกษาเป็น ๓ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑  เจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑, ภาค ๒ และ 
ภาค ๗  

ระยะที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค ๓, ภาค ๔ และภาค ๖ 
ระยะที่ ๓ เจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตรวจคน

เข้าเมือง ตํารวจภูธรภาค ๘ และภาค ๙  
ดังน้ัน ตามที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับมอบหมายให้

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะที่ ๑” จึงได้ทําการศึกษาวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑, ภาค ๒ และภาค ๗  
เพ่ือจะได้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กฎหมายและพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักการและมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง รวมทั้งทัศนคติ
และพฤติกรรมเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องของเจ้าหน้าที่ตํารวจในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมช่วงต้น และมีอํานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับเพ่ือ
การปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะมีผลต่อการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่
เก่ียวข้องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายในสังคมไทยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  และเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักการ
มาตรฐานสากล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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๒.๒ เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ     
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

๒.๓ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

 
๓. ขอบเขตในการวิจัย 

๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย 
๑)  ศึกษาแนวคิด หลักการ และเอกสารเบ้ืองต้นในขอบเขตของสิทธิมนุษยชน  

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักการและ
มาตรฐานสากล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒)   สํารวจความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชน และ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมท้ังหลักการ
มาตรฐานสากล  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓)   สํารวจทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อเร่ืองการบังคับใช้กฎหมายกับการ
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือนําเสนอ
ร่างรายงานผลการศึกษาเบ้ืองต้นและระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

๓.๒ ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งระดับสัญญาบัตรและ

ประทวน ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล, ตํารวจภูธรภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๗ จํานวน 
๔๓,๘๐๐ คน (กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔) 

๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย 
แผนการดําเนินงานของโครงการคร้ังน้ีเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือน

มีนาคม ๒๕๕๕ รวมระยะเวลาในการวิจัยทั้งสิ้น จํานวน ๖ เดือน 
 

๔. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งระดับสัญญาบัตรและประทวน     

ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล, ตํารวจภูธรภาค ๑, ภาค ๒ และภาค ๗  
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
เน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยจึงได้

กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ได้ร้อยละ ๓ จากจํานวนประชากรทั้งหมด ๔๓,๘๐๐ คน เพ่ือเป็น
ตัวแทนในการวิจัยครั้งน้ี  โดยคณะผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างจาก
กลุ่มตัวอย่างที่กระจายอยู่ในกองบัญชาการตํารวจนครบาล  ตํารวจภูธรภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๗      
ทั้งระดับสัญญาบัตร และระดับช้ันประทวน ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการในแต่ละหน่วยงาน    
ดังน้ันจึงได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๑,๔๓๐ คน จากจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดกองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๗ ประกอบด้วยระดับผู้บริหารตําแหน่งต้ังแต่     
ผู้กํากับการขึ้นไป  จํานวน ๑๐ คน  ระดับสารวัตรและรองสารวัตร จํานวน ๑๐ คน  และระดับช้ันประทวน 
จํานวน ๑๐ คน  
 
๕. ระเบียบวิธีการวิจัย 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยแบ่งตามประเภทของการวิจัย ดังน้ี 
การวิจัยเชิงคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจัยได้

กําหนดประเด็นสําคัญในการสัมภาษณ์ ดังน้ี 
๑) ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชน และสิทธิ

ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
๒) กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมท้ัง

หลักการ มาตรฐานสากล และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง   
๓) ทัศนคติที่มีต่อเร่ืองการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
๔) แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  
 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามท่ีใช้

สอบถามกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๑,๓๑๔ คน  แบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังน้ี 
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ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยไป เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระดับช้ันยศ ที่ต้ังหน่วยงาน ประสบการณ์ในการทํางาน  

ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ตอนที่ ๓ ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

ตอนที่ ๔ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการ
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

ตอนที่ ๕ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

โดยแบบสอบถามตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยวัดระดับความรู้จากข้อสอบซึ่งมีข้อคําถามแบบรู้และไม่รู้  
ด้านความเข้าใจเป็นข้อคําถามแบบมาตราประมาณค่า มีระดับความเข้าใจ ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

ส่วนแบบสอบถามตอนที่ ๓ และตอนที่ ๔ เป็นแบบข้อคําถามแบบประมาณค่า 
หรือข้อคําถามแบบเรทต้ิงสเกล ๖ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

 
๕.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
๑) ทําหนังสือถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

แบบสอบถาม และการขอเข้าสัมภาษณ์ 
๒) คณะผู้วิจัยประชุมและวางแผนกลุ่มผู้เก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับพ้ืนที่

และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
๓) คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งแบบสอบถามและการสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑  ภาค  ๒  และภาค  ๗ 
๔) นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และถอดบทเรียน และ    

สรุปผลการวิจัย 
๕) เชิญนักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ผู้แทนองค์การเอกชน

ด้านสิทธิมนุษยชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือนําเสนอร่างรายงาน
ผลการศึกษาเบ้ืองต้น และระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Division)  

๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยได้ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Statistics) และอธิบายข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย
ในรูปแบบของตาราง แผนภาพ แผนภูมิ และบรรยายข้อค้นพบจากการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 
๖. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

๖.๑ ได้ทราบระดับความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐  

๖.๒ ได้องค์ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งหลักการและมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้อง 

๖.๓  ได้ทราบถึงทัศนคติที่มี ต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

๖.๔  เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการ
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนต่อไป 
 
๗. สรุปผลการวิจัย 

๗.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ ๙๖.๐ และเพศหญิง ร้อยละ ๔.๐ มีอายุ

ระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี ร้อยละ ๔๔.๕ รองลงมามีอายุระหว่าง ๓๐ – ๔๐ ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี  ร้อยละ ๕๙.๑๐ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ช้ันยศ จ.ส.ต. - ด.ต  ร้อยละ ๖๒.๙  สังกัด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ร้อยละ ๓๖.๙ รองลงมาสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ ร้อยละ 
๓๐.๓  และสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ ร้อยละ ๑๗.๑ มีอายุราชการระหว่าง ๑๐ – ๑๙ ปี 
ร้อยละ ๓๖.๙ ปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านปราบปรามมากที่สุด ร้อยละ ๖๑.๗  
รองลงมาเป็นด้านสืบสวน จํานวน ๓๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และด้านสอบสวน จํานวน ๒๒๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐   
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๗.๒ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารพบว่า โดยส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอยู่ในระดับดีมาก  โดยเจ้าหน้าที่
ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวสิทธิมนุษยชนและสิทธิ        
ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ในระดับดี และเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับช้ันประทวนมีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนเป็นอย่างดี แต่จะมี    
บางกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ตํารวจช้ันประทวนยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น 
กฎหมายที่ว่าด้วยเร่ืองคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน เพราะเป็นกฎหมายใหม่ เจ้าหน้าที่ระดับ   
ช้ันประทวนส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้ศึกษาในเชิงลึกเท่าใดนัก 

จากการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ข้อคําถามที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง   
มากท่ีสุด คือเรื่อง “สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นในการดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีและ      
มีคุณค่าของมนุษย์เป็นมาตรฐานขั้นตํ่าที่พึงมี หากมีการล่วงละเมิดต่อสิทธิดังกล่าวย่อมจะได้รับ    
การรับรองคุ้มครองโดยกฎหมาย” ตอบถูกร้อยละ ๙๘.๐ ส่วนของการตอบข้อคําถามที่ตอบผิด    
มากท่ีสุดคือ “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นกลไกการ
คุ้มครองสิทธิที่ไม่ได้จัดต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญ” โดยตอบผิดร้อยละ  ๔๑.๐  ในส่วนของคะแนนรวม   
ที่ ได้จากการวัดผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิใน      
กระบวนการยุติธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้คะแนนจากการสอบถามอยู่ในช่วง ๓๒-๔๐ 
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความรู้อยู่ในระดับดี รองลงมาได้คะแนนอยู่ในช่วง 
๒๔-๓๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความรู้ระดับปานกลาง  และคะแนนในช่วง 
๑-๒๓  คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความรู้น้อย 

๗.๓ ทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท้ัง ๓ กลุ่ม พบว่า มีทัศนคติสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ มีความคิดเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทําให้ประชาชนต่ืนตัวและเห็น
ความสําคัญของสิทธิของตนเองในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดี  ในขณะเดียวกัน   
ก็พบปัญหาว่าประชาชนบางคนใช้สิทธิของตนเองมากเกินไป จนทําให้ละเมิดสิทธิของคนอ่ืนๆ  

ภายหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน     
อย่างจริงจัง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเริ่มเล็งเห็นความสําคัญเก่ียวกับเร่ืองการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น  
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จากการสํารวจจากแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมเจ้าหน้าที่ตํารวจมีทัศนคติในด้านต่าง ๆ  
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด      
คือ ข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน  รองลงมาเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องมีจิตสํานึกและมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในด้าน
การอํานวยความยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  สําหรับข้อที่เจ้าหน้าที่ตํารวจ
มีทัศนคติในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในระดับ
ปานกลาง คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจคิดว่าในปัจจุบันข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๗.๔ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

โดยภาพรวมเจ้าหน้าที่ตํารวจมีพฤติกรรมในการบังคับใช้กฎหมายอยู่ในระดับมาก    
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมมากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของการเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนมากที่สุด  
สําหรับข้อที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีพฤติกรรมในระดับปานกลาง คือ หน่วยงานมีความร่วมมือกับองค์กร       
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
 
๘. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนจากผลการวิจัย ดังน้ี 

๘.๑  ด้านการสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ     
๑) สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรจัดให้มีการอบรมเพ่ิมเติมความรู้เก่ียวกับการบังคับใช้

กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีหน้าที่เก่ียวข้องโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด    

๒) ในระดับผู้ บังคับบัญชาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ควรมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมการจัดอบรมหรือสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยคัดเลือกวิทยากรที่มี
ความเช่ียวชาญมาอบรมความรู้เก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในทุกส่วน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่าง
ต่อเน่ือง 
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๓) เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้กํากับการในแต่ละสถานีตํารวจควรกระตุ้นและส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนมากขึ้น โดยควรมีการประชุมและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจใน
เรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของประชาชน รวมถึงเมื่อมีกฎหมายใหม่ออกมา 
เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้กํากับการควรมีการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่
ตํารวจผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบข้อมูลโดยทั่วกัน 

๔) สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องความรู้เก่ียวกับ
การบังคับใช้กฎหมาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบ     

๕)  ต้องรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทราบและตระหนักถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชน และสร้างจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่ตํารวจว่าจะต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและสิทธิ
พ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด  

๖)  สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรมีการจัดทําเอกสาร หรือหนังสือคู่มือที่เก่ียวกับ
หลักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ อันเก่ียวเน่ืองกับเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งรูปแบบของเอกสารหรือ
หนังสือคู่มือดังกล่าวควรจะต้องทําออกมาให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ือเสริมสร้างความรู้และ
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคน 

๗)  ควรกําหนดให้มีวิชาสิทธิมนุษยชนเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรการเรียนการสอน
และการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในทุกระดับช้ัน 

 

๘.๒  ด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
๑) เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องดําเนินการอย่างเคร่งครัด ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ในการต้ังจุดตรวจ จุดสกัด การตรวจค้น 
การจับกุม การควบคุมตัว และการสอบปากคํา รวมท้ังการดําเนินการทั้งหลายอ่ืนๆ ตามอํานาจหน้าที่ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน  

๒) วางแผนการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 
๓)   แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องปฏิบัติต่อประชาชนตามท่ีกฎหมายกําหนด     
อย่างเป็นธรรม และอยู่ในขอบเขตอํานาจและหน้าที่ของตน  โดยไม่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่ประชาชน 
มสีิทธิได้รับ 
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๔)  พัฒนากระบวนการบริหารภายในหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม 

 ๕)   ควรจัดให้มีอาคารสถานที่เป็นการเฉพาะส่วนในสถานีตํารวจ เพ่ือให้การปฏิบัติ
ต่อสตรีและเยาวชน เป็นไปด้วยความเหมาะสม 
 ๖)   ควรนํามาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและผู้บังคับใช้
กฎหมายมาพิจารณาวิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย  
 

๘.๓  ด้านบทลงโทษและการตรวจสอบ   
๑) ควรมีบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย   

ไม่สุจริต หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและสูญเสียภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาประชาชน   
๒) ควรตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการใช้กฎหมายต่างๆ ที่

มีผลกระทบในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
๓) เพ่ิมมาตรการการตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานในการบังคับใช้

กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
๔) การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย ควรมีความโปร่งใส ประชาชนเข้า

ตรวจสอบได้โดยง่าย   
๕) เจ้าหน้าที่ตํารวจควรจะต้องช้ีแจงถึงสาเหตุแห่งการเกิดปัญหาอาชญากรรมให้

ประชาชนได้ทราบและหาทางป้องกันมิให้คนร้ายก่อเหตุได้ อีกทั้งจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้
ประชาชนศรัทธาและให้ความร่วมมือกับตํารวจมากข้ึน 

๖)  ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับคดีทางเพศ โดยให้ความสําคัญกับสิทธิของ
ผู้เสียหายทัดเทียมกับผู้ต้องหา 

 
๘.๔  ด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   

๑) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนารองรับสมาคมอาเซียนในอีก ๓ ปีข้างหน้า     
จึงควรเตรียมความพร้อมของหน่วยงานตํารวจด้านบุคลากร วิทยากรที่มีความรู้ด้านวิชาการ       
รวมทั้งด้านบริการที่ดีด้วยความจริงใจและจริงจัง ซึ่งปัจจุบันยังไม่เพียงพอ จึงควรมีการฝึกอบรมให้
มากขึ้น  เพ่ือการก้าวสู่การพัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน   

๒) ในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจทุกขั้นตอนต้องมีกฎหมายรองรับและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนน้ัน ๆ อย่างถูกวิธี เพ่ือเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน  



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
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๓) เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน จึงควรพัฒนาสิทธิ
มนุษยชนตามกฎหมายและสากลในทุกกรณี  โดยเฉพาะสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงและรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และการได้รับการบริการจากรัฐ ตามพระราชบัญญัติการบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๖  

๔) ระเบียบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจควรมีความเหมาะสม ในการให้
อํานาจเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบของการบังคับใช้
กฎหมาย 

๕) ควรจัดทําคู่มือการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และควรดําเนินการเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ในภาคประชาชน โดยการจัดทําคู่มือเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนร่วมด้วย 

 
___________________ ….. ___________________ 
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สารบญั 
 

 
 หน้า 
คํานํา   ก 
บทสรุปผู้บริหาร   ข 
สารบัญ ฐ 
สารบัญตาราง ฒ 
สารบัญแผนภูมิ ณ 
 

บทที่  ๑ บทนํา ๑ 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ 
๑.๓ ขอบเขตในการวิจัย ๔ 
๑.๔ กรอบเค้าโครงการศึกษาวิจัย ๔ 
๑.๕ ระเบียบวิธีการวิจัย ๕ 
๑.๖ นิยามปฏิบัติการ ๙ 
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้จะได้รับจากการวิจัย ๑๐ 

 
บทที่  ๒ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง ๑๒ 

๒.๑ แนวคิดที่เก่ียวข้อง ๑๒ 
๒.๑.๑ แนวคิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ๑๒ 
๒.๑.๒ สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ   ๑๖ 
๒.๑.๓ แนวคิดทัศนคติ ๒๐ 

๒.๒ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน ๒๒ 
๒.๓  จริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ ๓๘ 
๒.๔ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง                                                              ๔๓ 
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สารบญั (ต่อ) 
 

 หน้า 
 
บทที่  ๓ รูปแบบและวิธีการดําเนนิการวิจัย ๕๑ 

๓.๑ กรอบแนวคิดในการรวบรวมข้อมูล ๕๑ 
๓.๒   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๕๒ 
๓.๓   การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ๕๕ 

 
บทที่  ๔ ผลการวิจัย ๕๗ 

๔.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ ๕๗ 
๔.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๙๔ 

                   ๔.๓   ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ                                            ๑๓๑ 
 

บทที่  ๕ สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ๑๔๐ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๔๐ 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๕๕ 
๕.๓   ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ๑๕๗ 
 

บรรณานุกรม  ๑๖๑ 
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สารบัญตาราง 

 
ตารางที ่    หน้า 

๑.๑  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
๔.๑   จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแจกแจงตามลักษณะข้อมูลทั่วไป ๕๙ 
๔.๒  ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน  ๖๑ 
 และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
 ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐   
๔.๓    จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแจกแจงตามระดับคะแนนที่ได้ ๖๗ 
๔.๔   ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับ ๖๙ 
 การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  
๔.๕ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับ ๘๑ 
 การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  
๔.๖   ข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ           ๑๓๙ 
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สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิที่  หน้า 
 

๑.๑   ร้อยละของประเภทสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒ 
 และเร่ืองที่ กสม.หยิบยกมาตรวจสอบในปีงบประมาณ ๒๕๕๒  
๑.๒   กรอบเค้าโครงการศึกษาวิจัย ๕ 
๓.๑  กรอบแนวคิดในการรวบรวมข้อมูล ๕๑ 
๕.๑   ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๑๔๗ 
 ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ ๒๕๕๐  
๕.๒   ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศ ๑๔๘ 
 ด้านสิทธิมนุษยชน รวมท้ังหลักการ มาตรฐานสากลและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
๕.๓   ทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๑๔๙ 
 ของประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ (๑)  
๕.๔   ทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๑๕๐ 
 ของประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ (๒)  
๕.๕   แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและ ๑๕๑ 
 คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  (๑)  
๕.๖   แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและ ๑๕๒ 
 คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  (๒)  
๕.๗   แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและ ๑๕๓ 
 คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  (๓)  
๕.๘   จุดแข็งและจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยในการบังคับใช้กฎหมาย ๑๕๔ 
 ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

 
 
 



บทท่ี  ๑ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกับการบังคับใชก้ฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ 

ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

 ๑ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่  ๑ 
บทนํา 

 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง (๑), (๕) 

และ (๖) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๕ (๑), (๒) 
และ (๔) บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการเคารพและ
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  ตรวจสอบและรายงาน    
การกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมเสนอมาตรการการแก้ไข     
ที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทําดังกล่าว เพ่ือดําเนินการเสนอแนะ
นโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี     
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน 

เน่ืองจากในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๓ ได้มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เก่ียวกับการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เก่ียวข้องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเป็นจํานวนมากถึง ๘๘๕ เรื่อง จากข้อมูลการร้องเรียนเรื่อง
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีจํานวนมากถึง ๖๙๕ เรื่อง เมื่อจําแนกข้อมูล
ตามประเภทสิทธิที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พบว่า มีการกระทําการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนประเภทสิทธิในชีวิตและร่างกายสูงที่สุด จํานวน ๑๓๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๗ 
รองลงมาเป็นการกระทําการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จํานวน ๑๑๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
๑๗.๙๖ และการละเมิดสิทธิในการสื่อสารตํ่าที่สุด จํานวน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑ ดังมี
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ ๑.๑ 
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แผนภูมิที่ ๑.๑  ร้อยละของประเภทสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
เรื่องที่ กสม.หยิบยกมาตรวจสอบในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 

ที่มา : คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนและองค์กรเครือขา่ยฯ, ๒๕๕๒ 
 
ผลจากการตรวจสอบของ กสม. พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม

ที่กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นดังกล่าวข้างต้นมากที่สุด จํานวน ๑๗๙ เรื่อง  คือ 
เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งเป็นผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนและในการใช้
อํานาจตามกฎหมายเหล่าน้ัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง กรณีการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน
สอบสวน การตรวจค้น การจับกุม การคุมขัง การเสนอความเห็นเก่ียวกับการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้อง และอ่ืน  ๆ 
อาจมีผลเป็นการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม และสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายได้  นอกจากน้ีในการศึกษาวิจัย เมื่อปี ๒๕๕๓ เรื่อง       
สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ประกอบกับข้อมูลสถิติการ    
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมที่มีการร้องเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  ระหว่างปี  พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๒ พบว่า สาเหตุส่ วนใหญ่ เกิ ดจากการที่ เจ้ าหน้าที่                    

เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

สิทธิทางการเมือง 
สิทธิในการศึกษา 

สิทธิในการสื่อสาร 
สิทธิในกระบวนการปกครอง 

สิทธิด้านอ่ืนๆ/ไม่ระบุ 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
สิทธิเสรีภาพทางสาธารณสุข 

สิทธิในที่อยู่อาศัย 
สิทธิของผู้บริโภค 

สิทธิแรงงาน 
การได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

สิทธิชุมชน 
สิทธิในชีวิตและร่างกาย 
สิทธิในการจัดการที่ดิน 

สิทธิในกระบวนการ

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๖๒
๑.๐๘
๑.๒๔

๐.๓๑
๑.๕๕

๑.๘๖
๕.๗๓

๒.๓๒
๑.๘๖
๒.๐๑

๒.๖๓
๙.๑๓

๑๓.๓๑ 

๒๐.๕๙
๑๐.๓๗

๖.๖๖
๑๖.๗๖ 

๘.๓๖

๐.๐๐  ๕.๐๐  ๑๐.๐๐  ๑๕.๐๐  ๒๐.๐๐  ๒๕.๐๐ 

สิทธิในทรัพย์สนิ 
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ตํารวจขาดจิตสํานึกในการสืบสวนสอบสวนเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ 

การวิจัยครั้งน้ี ทําการศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วประเทศ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 
๓ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑  เจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑, ภาค 
๒ และ ภาค ๗  

ระยะที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค ๓, ภาค ๔ และภาค ๖ 
ระยะที่ ๓ เจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตรวจคน

เข้าเมือง ตํารวจภูธรภาค ๘ และภาค ๙  
ดังน้ัน ตามที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับมอบหมายให้

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะที่ ๑” จึงได้ทําการศึกษาวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑, ภาค ๒ และ ภาค ๗  
เพ่ือจะได้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กฎหมายและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักการและมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังทัศนคติและ
พฤติกรรมเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องของเจ้าหน้าที่ตํารวจในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ใน
ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมช่วงต้น และมีอํานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ        
เพ่ือการปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะมีผลต่อการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ที่เก่ียวข้องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายในสังคมไทยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ตํารวจในการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนต่อไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักการ
มาตรฐานสากล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

๑.๒.๒ เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
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๑.๒.๓ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

 
๑.๓ ขอบเขตในการวิจัย 

๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย 
๑)  ศึกษาแนวคิด หลักการ และเอกสารเบ้ืองต้นในขอบเขตของสิทธิมนุษยชน 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมท้ังหลักการและ
มาตรฐานสากล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒)   สํารวจความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมท้ังหลักการ
มาตรฐานสากล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓)   สํารวจทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการ
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ      
นําเสนอร่างรายงานผลการศึกษาเบ้ืองต้นและระดมความคดิเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

๑.๓.๒ ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งระดับสัญญาบัตรและประทวน 

ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล, ตํารวจภูธรภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๗ จํานวน ๔๓,๘๐๐ คน 
(กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔) 

๑.๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย 
แผนการดําเนินงานของโครงการครั้งน้ีเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือน

มีนาคม ๒๕๕๕ รวมระยะเวลาในการวิจัยทั้งสิ้น จํานวน ๖ เดือน 
 
๑.๔ กรอบเค้าโครงการศึกษาวิจัย 

กรอบเค้าโครงในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือ
สํารวจทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑ ภาค ๒ 
และภาค ๗  เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิ        
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน หลักการมาตรฐานสากล   
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และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงทัศนคติที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ  ในการวิจัยครั้งน้ี โดยคณะผู้วิจัยจะทํา
การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีกรอบเค้าโครงการ
ศึกษาวิจัย ดังน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑.๒  กรอบเค้าโครงการศึกษาวิจัย 
 
๑.๕ ระเบียบวิธีการวิจัย 

๑.๕.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งระดับสัญญาบัตรและ

ประทวน ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล, ตํารวจภูธรภาค ๑, ภาค ๒ และภาค ๗ ดังต่อไปน้ี 
 

ทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย              
กับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
พันธกรณีระหว่างประเทศ        

ด้านสิทธิมนุษยชน 

หลักการ
มาตรฐานสากล   

และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจ      
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ของประชาชน 

ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจ               
เก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 
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๑. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๑.๑   กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ ๑.๖   กองบังคับการตํารวจนครบาล ๖
๑.๒   กองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ ๑.๗   กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗
๑.๓   กองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ ๑.๘   กองบังคับการตํารวจนครบาล ๘
๑.๔   กองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ ๑.๙  กองบังคับการตํารวจนครบาล ๙
๑.๕   กองบังคับการตํารวจนครบาล ๕

๒. ตํารวจภูธรภาค ๑  
๒.๑   ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ๒.๖   ตํารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี 
๒.๒   ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ๒.๗   ตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท 
๒.๓   ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ๒.๘   ตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี 
๒.๔   ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒.๙   ตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี 
๒.๕   ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

๓. ตํารวจภูธรภาค ๒  
๓.๑   ตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ๓.๕   ตํารวจภูธรจังหวัดนครนายก 
๓.๒   ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ๓.๖   ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี 
๓.๓   ตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ๓.๗   ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 
๓.๔   ตํารวจภูธรจังหวัดตราด ๓.๘   ตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 

๔. ตํารวจภูธรภาค ๗  
๔.๑   ตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ๔.๕   ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
๔.๒   ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ๔.๕   ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร 
๔.๓   ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔.๗   ตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี 
๔.๔   ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ๔.๘   ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี 
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ตารางที่ ๑.๑ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 

หน่วยงาน 
สอบสวน สืบสวน ปราบปราม 

รวม สัญญา
บัตร 

ประทวน
สัญญา
บัตร 

ประทวน
สัญญา
บัตร 

ประทวน 

บช.น. ๑,๓๒๒ ๒ ๕๓๖ ๑,๔๐๕ ๘๗๖ ๙,๕๖๒ ๑๓,๗๐๓
ภ.๑ ๖๖๙ - ๒๔๒ ๘๗๗ ๕๑๘ ๘,๖๗๒ ๑๐,๙๗๘
ภ.๒ ๕๐๕ ๒ ๒๐๑ ๘๕๒ ๕๐๑ ๗,๑๖๒ ๙,๒๒๓ 
ภ.๗ ๖๑๗ ๓ ๑๗๙ ๙๗๗ ๔๓๗ ๗,๖๘๓ ๙,๘๙๖ 
รวม ๓,๑๑๓ ๗ ๑,๑๕๘ ๔,๑๑๑ ๒,๓๓๒ ๓๓,๐๗๙ ๔๓,๘๐๐

 

ที่มา : กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดกองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๗ โดยมีระดับผู้บริหารตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการ  
ขึ้นไป จํานวน ๑๐ คน  ระดับสารวัตรและรองสารวัตร จํานวน ๑๐ คน  และระดับช้ันประทวน จํานวน 
๑๐ คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
เน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยจึงได้

กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๓ จากจํานวนประชากรทั้งหมด ๔๓,๘๐๐ คน 
เพ่ือเป็นตัวแทนในการวิจัยครั้งน้ี ดังน้ันจึงได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๑,๔๓๐ คน จากจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าว โดยทําการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า จากกลุ่มตัวอย่างที่กระจายอยู่ในกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล, ตํารวจภูธรภาค ๑, ภาค ๒ และภาค ๗ ทั้งระดับสัญญาบัตร และระดับช้ันประทวน    
ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการในแต่ละหน่วยงาน 

 
๑.๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยแบ่งตามประเภทของการวิจัย ดังน้ี 
การวิจัยเชิงคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจัย

ได้กําหนดประเด็นสําคัญในการสัมภาษณ์ไว้ ดังน้ี 
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๑) ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐  

๒) กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งหลักการ มาตรฐานสากล และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง   

๓) ทัศนค ติที่ มี ต่ อ เ รื่ อ งการ บั งคั บ ใ ช้กฎหมาย กับการคุ้ มครองสิท ธิ              
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

๔) แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  

 
การวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม

สําหรับสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  โดยแบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  

ระดับการศึกษา ระดับช้ันยศ ที่ต้ังหน่วยงาน และประสบการณ์ในการทํางาน  
ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 

และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ 

ตอนที่ ๓ ทัศนค ติของ เจ้ าห น้าที่ ตํ า รวจในการบั งคับ ใ ช้กฎหมาย กับ           
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

ตอนที่ ๔ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับ        
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

ตอนที่ ๕ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

แบบสอบถามตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความรู้ และความเข้าใจ
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยวัดความรู้แบบข้อสอบซึ่งมีข้อคําถามแบบรู้ และไม่รู้  ส่วน
ความเข้าใจเป็นข้อคําถามแบบมาตราประมาณค่าโดยมีระดับความเข้าใจ ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

แบบสอบถามตอนที่ ๓ และตอนที่ ๔ เป็นแบบข้อคําถามแบบประมาณค่า หรือ
ข้อคําถามแบบเรทต้ิงสเกล มี ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  



บทท่ี  ๑ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกับการบังคับใชก้ฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ 

ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

 ๙ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์

๑.๕.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
๑) ทําหนังสือถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

แบบสอบถาม และการขอเข้าสัมภาษณ์ 
๒) คณะผู้วิจัยประชุมและวางแผนกลุ่มผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ให้สอดคล้องกับ

พ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
๓) คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการสอบถามและการสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๗ 
๔) นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาทําการวิเคราะห์ ถอดบทเรียน และ

สรุปผลการวิจัย 
๕) เชิญนักวิชาการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ผู้แทนองค์การเอกชน

ด้านสิทธิมนุษยชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือนําเสนอร่างรายงาน  
ผลการศึกษาเบ้ืองต้นและระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 
๑.๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Division)  

๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยได้ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Statistics) และอธิบายข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย
ในรูปแบบของตาราง แผนภาพ แผนภูมิ และบรรยายข้อค้นพบจากการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 
๑.๖ นิยามปฏิบัติการ 

๑.๖.๑ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชน หมายถึง  
ระดับความรู้และระดับความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเร่ืองสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการสืบสวน 
สอบสวน การจับ และการค้น เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องมีความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย     
ให้เกิดความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมกับทุกฝ่าย 

๑.๖.๒ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมายถึง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนที่ควรได้รับจาก
เจ้าหน้าที่ตํารวจในกระบวนการยุติธรรมต้ังแต่การได้รับการคุ้มครอง การปกป้อง การแก้ไข         



บทท่ี  ๑ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกับการบังคับใชก้ฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ 

ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

 ๑๐ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์

การแจ้งข้อเท็จจริง ในขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ โดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

๑.๖.๓ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  
หมายถึง  ข้อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
เป็นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน มีลักษณะเป็นสนธิสัญญาพหุภาคีระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศซึ่งเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาร่วมกันในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาน้ัน 
โดยในปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งสหประชาชาติถือเป็น สนธิสัญญา
หลัก จํานวน ๗ ฉบับได้แก่ ๑) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ๒) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ ๓) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ๔) กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ๕) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ๖) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษ
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักด์ิศรี  และ ๗) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

๑.๖.๔ ทัศนคติเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ  หมายถึง  แนวคิด ความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด และ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑ ภาค ๒ และ
ภาค ๗ ที่มีและกระทําต่อประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายเร่ืองการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมต้ังแต่การรับแจ้งความ การเยียวยา การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับคดี การคุ้มครองพยาน     
การคุ้มครองผู้บริสุทธ์ิที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย ขั้นตอนการฟ้องร้อง การข้ึนศาล การ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจําเลยให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการ
ดําเนินคดีอาญา เป็นต้น 

๑.๖.๕ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน  หมายถึง  นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ เสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และเข้าถึง
ประชาชนให้มากที่สุด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรม
โดยแท้จริง 

 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ได้ทราบระดับความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐  



บทท่ี  ๑ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกับการบังคับใชก้ฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ 

ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

 ๑๑ 
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๑.๗.๒ ได้องค์ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งหลักการและมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้อง 

๑.๗.๓  ได้ทราบถึงทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

๑.๗.๔   เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจ     
ในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๒ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

๑๒  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

บทที่  ๒ 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการ

คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะที่ ๑  
๒.๑ แนวคิดที่เก่ียวข้อง 

๒.๑.๑ แนวคิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
๒.๑.๒ สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ   
๒.๑.๓ แนวคิดทัศนคติ 

๒.๒ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน 
๒.๒.๑ ความรู้และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
๒.๒.๒ มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจและผู้บังคับใช้กฎหมาย 

 ๒.๓  จริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ 
๒.๔ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

๒.๑ แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และแนวคิดเรื่อง

สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่เก่ียวข้องกับการวิจัยเร่ืองทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน ดังต่อไปน้ี 

๒.๑.๑ แนวคิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ความหมายของคําว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” 
ทุกคนต่างรู้จักคําว่า สิทธิและเสรีภาพ เป็นอย่างดี คําทั้งสองได้รับการกล่าวอ้าง   

อยู่เสมอๆ ในชีวิตประจําวันและในบางคร้ังก็ใช้ทั้งสองคําควบคู่กันไปและในบางคร้ังก็ใช้แยกกัน และ
บางครั้งก็ได้ใช้อย่างสลับกันไปมาอยู่เสมอๆ จนในบางครั้งก็ทําให้รู้สึกได้ว่า คําทั้งสองน้ันไม่มีความ
แตกต่างกันสักเท่าไร แต่ในทางบริบทแห่งกฎหมายแล้วคําทั้งสองมีความแตกต่างกันและมีการ     
คาบเก่ียวกันและกันอยู่ ในที่น้ีจะอธิบายถึงความหมายของคําว่าสิทธิเป็นลําดับแรก และตามด้วย
ความหมายของคําว่าเสรีภาพต่อไป 

“สิทธิ” คือ อํานาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระทําการเก่ียวข้องกับ
ทรัพย์หรือบุคคลอ่ืน เป็นอํานาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหนึ่งในอันที่จะเรียกร้องให้ผู้ อ่ืน        
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อีกคนหน่ึงหรือหลายคนกระทําการบางอย่างบางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน (วรพจน์ วิศรุตพิชย์, 
๒๕๔๙) 

กล่าวอีกนัยหน่ึง สิทธิเป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้และเป็นกรณีที่
กฎหมายบัญญัติให้ประโยชน์แก่บุคคลไว้โดยเจาะจงและกฎหมายได้คุ้มครองประโยชน์น้ี โดยบุคคล  
ผู้ได้รับประโยชน์สามารถใช้สิทธิทางศาล (หยุด แสงอุทัย, ๒๕๑๘) 

“เสรีภาพ” ในทางภาษาศาสตร์ หมายความว่า เป็นเง่ือนไขของบุคคลที่ไม่ขึ้นต่อ    
ผู้หน่ึงผู้ใดและเป็นอํานาจหรือมีอํานาจที่จะกระทําหรือไม่กระทําก็ได้ จากความหมายสองประการ
ดังกล่าวที่มีความใกล้เคียงกันมาก จึงมีคนนํามากําหนดนิยามในทางภาษาศาสตร์ ดังน้ี 

“เสรีภาพเป็นอํานาจในการกําหนดตนเอง บุคคลสามารถเลือกได้ด้วยตนเองว่าจะ
กระทําหรือไม่กระทําก็ได้”  

ดังน้ัน บุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีเสรีภาพอยู่ตราบเท่าที่เขาไม่ถูกบังคับให้กระทําใน
สิ่งที่เขาไม่ประสงค์จะกระทํา หรือไม่ถูกหน่วงเหน่ียว ขัดขวาง ไม่ให้กระทําในสิ่งที่เขาประสงค์จะกระทํา 
กล่าวโดยสรุป เสรีภาพคืออํานาจของบุคคลในอันที่จะกําหนดตนเอง โดยอํานาจน้ีบุคคลย่อมเลือกวิถีชีวิต
ของตนได้ด้วยตนเอง เสรีภาพจึงเป็นอํานาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเอง 

จากนิยามสองประการดังกล่าวทําให้เกิดความแตกต่างที่เป็นปัญหาที่ใกล้เคียงกัน
อย่างย่ิง ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นก็คือ เสรีภาพทางกฎหมาย คืออะไร เสรีภาพทางปรัชญาหรือ     
ในเชิงนิติปรัชญาคืออะไร 

ผลสะท้อนที่มีอยู่เหนือความหมายของเสรีภาพน้ันที่จริงแล้วมีศูนย์รวมอยู่ที่ 
“ปรัชญา” ไม่ว่าจะมองในเรื่องกฎหมายหรือปรัชญาหากมองย้อนหลังกลับไปก็จะพบว่าคือปรัชญา
น่ันเอง 

ปัญหาจากนิยามประการแรก  หากเรากล่าวว่าเสรีภาพมีปรัชญาอยู่เบ้ืองหลัง 
ปัญหานั้นก็คือ บุคคลมีอํานาจในการกําหนดตนเองจริงหรือไม่ (Auto-Determination) กล่าวคือ 
หากมองเชิงปรัชญาคนจะเลือกกระทําได้หรือไม่  เพราะต่างเช่ือว่าบุคคลมีอิสระในตัวเองในการเลือก
หรือไม่เลือก หรือในการทําหรือไม่ทํา 

ปัญหาที่เกิดจากนิยามประการที่สอง  คือปัญหาทางสังคมโดยการให้เสรีภาพของคนใน
สังคมต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ถ้าใช้เสรีภาพไปรุกรานบุคคลอ่ืน กฎหมายฝ่ายบ้านเมืองและ
กฎหมายฝ่ายธรรมชาติจะมีตรรกะในการจํากัดเสรีภาพของตัวเอง กล่าวคือหากมีการใช้เสรีภาพเกิน
ขอบเขต สังคมไม่ว่ามองในแง่กฎหมายฝ่ายธรรมชาติหรือกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองก็จะมีการลงโทษของ
ตัวเองโดยการจํากัดเสรีภาพไม่ให้กระทําเกินขอบเขต 

“เสรีภาพ” ในบริบทกฎหมายลายลักษณ์อักษร ในฝร่ังเศสไม่เคยยอมรับว่ามี
เสรีภาพเอกชนเพราะคนแปลคําว่า Libertés Publiques ว่าเป็นเสรีภาพมหาชน และเมื่อมีเสรีภาพ
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มหาชน   ก็ต้องมีกฎหมายมหาชนเป็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในกฎหมายเอกชน
หรือกฎหมายมหาชนให้ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมายเรียกว่า 
“เสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง” ซึ่งให้ความหมายกว้างครอบคลุมทั้งสิทธิเสรีภาพเอกชนและ
มหาชน โดยความเป็นจริงแล้วคําว่า เสรีภาพ (liberté) มีความหมายทั่วไปดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่
เมื่อมีคําว่า publique มาต่อท้ายน้ันก็หมายความว่าเป็นเสรีภาพที่รัฐรับรองและยอมรับมาบัญญัติไว้ 
ดังน้ัน คําว่า libertés publiques ในทางกฎหมายฝร่ังเศสจึงหมายถึงทั้งสิทธิและเสรีภาพที่กฎหมาย
บ้านเมืองยอมรับมาบัญญัติไว้ (Jean Morange, ๑๙๙๙, p. ๕-๖) 

การรับรองและคุ้มครองเสรีภาพตามกฎหมายลายลักษณ์อักษร ถูกรับรองและ
คุ้มครองโดยรัฐ และเป็นการรับรองเพ่ือมิให้รัฐก้าวล่วงเข้าไปลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบธรรม เป็นการ
รับรองสิทธิเสรีภาพประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดโดยรัฐ  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน   
อย่างไรก็ตามบางสํานักคิดว่าไม่เพียงแต่ไม่ให้รัฐเข้ามาแทรกแซงเท่าน้ัน เสรีภาพนี้ยังใช้อ้างยันกับ    
เอกชนก็ได้  ถ้าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดละเมิดก็ต้องมีบทบัญญัติการคุ้มครองคนถูกบุกรุกและลงโทษคนที่ละเมิด 

แนวความคิดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง (la notion des libertés 
publiques หรือ the concept of public liberty) 

โดยเน้ือหาของคําว่า “สิทธิเสรีภาพของประชาชน” ตามกฎหมายบ้านเมืองน้ัน
หมายถึง สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน (l’individu) ที่รัฐได้ให้การรับรองและคุ้มครองให้ตามท่ีปรากฏ
เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าถามลงไปอีกว่าทําไมรัฐจําต้องรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ละคน
ด้วย หากลองมองย้อนลงไปอีกจะพบคําตอบว่าสิ่งเหล่าน้ีมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆ คนต้ังแต่เกิด เช่น 
ทุกๆ คนมีเสรีภาพในการเดินทาง มีเสรีภาพในเรื่องเพศ มีเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เป็นต้น ดังน้ัน
น่าจะกล่าวได้ว่าสิทธิเสรีภาพนั้นมีอยู่เองตามธรรมชาติ ตามสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกผู้คน ในกรณี
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับแนวความคิดของสํานักกฎหมายฝ่ายธรรมชาติ โดยสํานักกฎหมาย
ฝ่ายน้ีมองว่า กฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายซึ่งบุคคล (บางกลุ่ม) อ้างว่ามีอยู่ตามธรรมชาติคือเกิดมี
มาเอง โดยมนุษย์ไม่ได้ทําขึ้น เป็นกฎหมายที่อยู่เหนือรัฐและใช้ได้โดยไม่จํากัดกาลเทศะ (หยุด      
แสงอุทัย, ๒๕๑๘)  และได้มีการโยงเร่ืองกฎหมายธรรมชาติเข้ากับปัญหาเร่ืองเสรีภาพกับความเสมอภาค
ด้วยการมองว่ากฎหมายธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึงแห่งฉากละครมนุษย์ที่พยายามสร้างความเป็นเอกภาพ
ของหลักเสรีภาพและความเสมอภาค ซึ่งเมื่อมองกันจุดน้ีแล้วจึงสรุปได้ว่า กฎหมายธรรมชาติเป็น
กฎเกณฑ์อุดมคติที่มีขึ้นเพ่ือจัดให้เกิดความสมดุลย์อย่างมากท่ีสุดที่จะเป็นไปได้ระหว่างปัจเจกชนกับ
กลุ่มส่วนรวม และระหว่างเสรีภาพส่วนบุคคลกับความเสมอภาคของทุกคน (โภคิน  พลกุล, ๒๕๒๕) 

ดังน้ันถ้าต้ังสมมติฐานไว้ว่า สิทธิและเสรีภาพเกิดขึ้นเอง มีอยู่เองตามธรรมชาติของ
มนุษย์ มีมาก่อนที่จะมีบทกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองมาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร สิทธิเสรีภาพ
เหล่าน้ีจึงเรียกอีกนัยหน่ึงว่าสิทธิมนุษยชน (Human rights) สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของความเป็น
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มนุษย์ (Fundamental rights and liberties) ด้วยเหตุดังกล่าวรัฐหรือฝ่ายปกครองน้ันจึงจําใจต้อง
รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวโดยบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร ผลที่ตามมาก็คือรัฐหรือ
ผู้ปกครองจะยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนหาได้ไม่ แต่มิได้หมายความว่ารัฐหรือ 
ฝ่ายปกครองจะจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้เลย กล่าวคือ รัฐสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพ     
บางประเภทของประชาชนได้โดยมีบทบัญญัติให้อํานาจแก่รัฐในกรณีน้ันๆ กรณีดังกล่าวเรียกบท
กฎหมาย   ที่ให้อํานาจแก่รัฐในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่า บทบัญญัติรับรองไว้อย่าง
สัมพัทธ์  (relative) เช่น การบัญญัติรับรองโดยมีเง่ือนไขไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การรับรองไว้
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เป็นต้น ดังได้กล่าวมาแล้วว่ารัฐหรือฝ่ายปกครองจําใจต้องรับรองและ
คุ้มครอง   สิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญ ถ้ามองลึกลงไปอีกจะเห็นได้ว่าแนวความคิด
ดังกล่าวมีเรื่องทฤษฎีสัญญาประชาคมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย คงสงสัยว่าเก่ียวข้องกันอย่างไร การ      
จะตอบข้อสงสัย  ตรงนี้น้ันคงต้องหันกลับไปมองธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นหลักตาม
แนวความคิดของสํานักกฎหมายฝ่ายธรรมชาติ ดังได้ทราบกันอยู่แล้วว่าในทฤษฎีสัญญาประชาคมของ 
John Locke ดังที่รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้สรุปว่า “มนุษย์หันหน้าเข้ามาทํา
สัญญาประชาคมจัดต้ังสังคมการเมืองและรัฐบาลขึ้นก็ด้วยความมุ่งหมายเพ่ือให้การคุ้มครองชีวิต 
ร่างกาย เสรีภาพ  และทรัพย์สินของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในสภาวะ
ธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์ตกลงกันสละให้แก่สังคมการเมืองและรัฐบาล ได้แก่ อํานาจในอันที่จะบังคับให้การ
เป็นไปตามกฎหมายธรรมชาติเท่าน้ัน ส่วนสิทธิในชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และทรัพย์สินน้ัน มนุษย์ยังคง
สงวนไว้แก่ตน หาได้ยอมสละไปด้วยไม่ โดยนัยน้ี รัฐและรัฐบาลจึงมีอํานาจอย่างจํากัด ในกรณีที่
รัฐบาลกล้ํากรายสิทธิต่างๆ เหล่าน้ีของราษฎรตามอําเภอใจ เท่ากับว่ารัฐบาลทําเกินขอบอํานาจ   ของ
ตน ราษฎรจึงไม่ต้องเคารพและเช่ือฟังรัฐบาลอีกต่อไป”(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, ๒๕๓๘, หน้า ๓๔-๓๕) 

สัญญาประชาคมตามความคิดของ Locke จึงเป็นสัญญาสหภาพ (Pactum Unions) 
เป้าหมายหลักและเป้าหมายสําคัญของการท่ีเอกชนมาเข้าทําสัญญาประชาคมและอยู่ในบังคับบัญชา
ของรัฐบาลก็คือการธํารงไว้ซึ่งเสรีภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของตัว การธํารงไว้ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเรียกรวมได้
ว่าเป็นการธํารงไว้ซึ่งความดีงามร่วมกัน ด้วยเหตุน้ีอํานาจของรัฐที่ต้ังขึ้นจากสัญญาประชาคมน้ีจึงไม่
อาจก้าวล่วงจากการรักษาสิ่งน้ีได้ (ปรีดี เกษมทรัพย์, ๒๕๔๑, หน้า ๑๙๗) 

ตามที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องการหาหลักประกันให้แก่ชีวิต ร่างกาย 
เสรีภาพ และทรัพย์สินให้แก่ตนเองท้ังสิ้น อันเป็นสัญชาตญาณของความกลัว ความต้องการที่จะ      
อยู่รอด ความมั่นคง และความปลอดภัยของมนุษย์น่ันเอง ดังน้ันเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึง
ต้องร่วมมือร่วมใจกันหันหน้าเข้าหากันทําสัญญาในกลุ่มชนนั้นขึ้น ซึ่งเรียกว่า สัญญาประชาคมโดย
ประชาชนมอบอํานาจของประชาชนทุกคนในสังคมน้ันแก่ผู้ปกครองให้มาช่วยคุ้มครองให้ดูแลและปก
ปักรักษาทุกคนในสังคมนั้น แต่มิใช่เป็นการมอบทั้งชีวิตและจิตใจของประชาชนตามไปด้วย      
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เพราะสิ่งเหล่าน้ีประชาชนไม่ได้มอบให้เพราะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิดของทุกๆ คนน่ันเอง และฝ่าย
ปกครองก็ไม่สามารถมาพรากสิ่งเหล่าน้ีไปจากประชาชนได้ 

ดังน้ัน แนวความคิดในเรื่องสิทธิเสรีภาพนั้นจึงมีต้นกําเนิดมาจากสภาวะธรรมชาติ 
สัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคน รัฐหรือผู้ปกครองซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายบ้านเมืองน้ันต้องยอมรับ 
เคารพ รับรองและคุ้มครองธรรมชาติเหล่าน้ีว่าเป็นสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชนหรือผู้ที่อยู่ใต้
การปกครองทุกคน การยอมรับของรัฐหรือฝ่ายบ้านเมืองในเรื่องดังกล่าวน้ันจึงปรากฏเป็นลายลักษณ์
อักษรเขียนไว้ในกฎหมายที่สูงสุดของบ้านเมืองคือรัฐธรรมนูญ โดยอาจปรากฏเป็นหมวดเป็นหมู่หรือ
ปรากฏอยู่ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญก็ได้ 

คณะผู้วิจัยได้นําแนวคิดดังกล่าวมาทําการศึกษาเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักการและมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความเข้าใจเก่ียวกับ
สิทธิ เสรีภาพของประชาชนในระดับใดบ้าง และมีประเด็นใดบ้างที่ยังไม่เข้าใจ ซึ่งจะนําไปสู่การเสนอแนะ
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

 
๒.๑.๒ สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ   

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่พึงมีโดยเสมอภาคกัน เพ่ือการดํารงชีวิตได้
อย่างมีศักด์ิศรี มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
เต็มที่ ดังน้ันจึงเป็นสิทธิที่ได้มาพร้อมกับการเกิดและเป็นสิทธิติดตัวบุคคลน้ันตลอดไป ไม่ว่าจะ              
อยู่ในเขตปกครองใด เช้ือชาติ ภาษา หรือศาสนาใด ๆ ก็ตาม 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง แนวคิดเก่ียวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์น้ันมีสิทธิหรือสถานะ
สากล ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฎหมายหรือปัจจัยท้องถิ่นอ่ืนใด เช่น เช้ือชาติหรือสัญชาติ  

จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๑ กล่าวว่า "มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามี
อิสระเสรีเท่าเทียมกันทั้งศักด์ิศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธ์ิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และ
ควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันพ่ีน้อง" 

ความดํารงอยู่ ความถูกต้อง และเน้ือหาของสิทธิมนุษยชน เป็นหัวข้อที่เป็นที่โต้เถียง
กันมาอย่างต่อเน่ืองทั้งในทางปรัชญาและรัฐศาสตร์ โดยตามกฎหมายแล้วสิทธิมนุษยชนได้ถูกบัญญัติ
เอาไว้ในกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ และในกฎหมายภายในของหลายรัฐ อย่างไรก็ตาม 
สําหรับคนจํานวนมากแล้ว หลักการของสิทธิมนุษยชนน้ันกินขอบเขตเลยไปกว่ากฎหมาย และก่อร่าง
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ขึ้นเป็นหลักศีลธรรมพ้ืนฐานสําหรับวางระเบียบภูมิศาสตร์การเมืองร่วมสมัย สําหรับคนกลุ่มน้ีแล้ว 
สิทธิมนุษยชนคือความเสมอภาคในอุดมคติ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๕๗ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิด สิทธิ

มนุษยชนหรือไม่ โดยให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
ภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทํา 
ดังกล่าวเพ่ือดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการตามท่ีเสนอให้รายงานต่อรัฐสภา          
เพ่ือดําเนินการต่อไป  

(๒) เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นชอบตามท่ีมี       
ผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

(๓) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองในกรณีที่ เห็นชอบตามท่ีมี           
ผู้ร้องเรียนว่ากฎคําสั่งหรือการกระทําอ่ืนใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหา 
เก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง  

(๔) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็น
กรณีที่เห็นสมควรเพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(๕) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎต่อรัฐสภา หรือ 
คณะรัฐมนตรีเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

(๖) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  
(๗) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน 

และองค์การอ่ืนในด้านสิทธิมนุษยชน 
(๘) จัดทํารายงานประจําปีเพ่ือประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

และเสนอต่อรัฐสภา 
(๙) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

จากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา รวมทั้งมีอํานาจอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
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นอกจากน้ียังมีมาตราที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
มาตรา ๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ข้อมูลส่วนบุคคล 

ตลอดจน ความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง 
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใด ไปยังสาธารณชน 

อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่
ส่วนตัว ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลน้ันจะ
กระทํามิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์ โดยมิชอบจากข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน 
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การ
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารน้ันจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือ 
ส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
สําคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

การวางแผนพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม  การเวนคืน 
อสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมี
ผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดําเนินการ 

มาตร ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน 

มาตรา ๖๑ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูล 
ที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมท้ังมีสิทธิรวมตัวกัน 
เพ่ือพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 

ให้มีองค์การเพ่ือการคุ้มครองผู้บริ โภคที่ เ ป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทําหน้าที่ให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐใน
การตรา และการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือ



บทท่ี  ๒ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

๑๙  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทั้งน้ี ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๖๒ บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

บุคคลซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ 
เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้อง

ให้คู่กรณีมีโอกาสท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตน 

ความในวรรคหน่ึงมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปน้ี เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควร
ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 

(๑) เมื่อมีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เน่ินช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแก่ผู้หน่ึงผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๒) เมื่อจะมีผลทําให้ระยะเวลาท่ีกฎหมาย หรือกฎ กําหนดไว้ในการทําคําสั่งทาง
ปกครองต้องล่าช้าออกไป 

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีน้ันเองได้ให้ไว้ในคําขอ คําให้การหรือคําแถลง 
(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ 
(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 
(๖) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหน่ึง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ

ประโยชน์สาธารณะ 
มาตรา ๓๑ คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้งหรือช้ีแจง 

หรือ ป้องกันสิทธิของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ทําคําสั่งทางการปกครองในเร่ืองน้ัน คู่กรณีไม่มีสิทธิขอ
ตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่างวินิจฉัย 

การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทําสําเนาเอกสารให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็น
กรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
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ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  
ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับใดไม่มีเครื่องหมายแสดงช้ันความลับไว้ให้เจ้าหน้าที่ 

ของรัฐที่เก่ียวข้องสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ันได้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่น้ันได้รู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริง
ว่าข้อมูลข่าวสารน้ัน ได้มีการกําหนดช้ันความลับไว้แล้ว 

จากแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๕ (๑), (๒) และ (๔) และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจ
จะต้องให้ความคุ้มครอง แจ้งข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือ และรายงานขั้นตอนการดําเนินคดีต่างๆ 
ให้กับประชาชนที่เป็นผู้เสียหายและเป็นโจทก์ทราบตลอดขั้นตอนการดําเนินงานคดี ส่วนประชาชน
ทั่วไปที่ยังไม่เป็นคดีก็มีสิทธิในการได้แจ้งความ การคุ้มครองความปลอดภัย และการแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์จากสํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานของตํารวจในท้องถิ่น เพ่ือให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเข้าใจ 

 
๒.๑.๓ แนวคิดทัศนคติ 

ทัศนคติ เป็นแนวความคิดที่มีความสําคัญทางจิตวิทยาสังคม และการสื่อสาร     
ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย สําหรับการนิยามคําว่า ทัศนคติ น้ัน ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้
ความหมายไว้ ดังน้ี 

โรเจอร์ (Roger , ๑๙๗๘ : ๒๐๘ – ๒๐๙ อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, ๒๕๓๓ 
: ๑๒๒) ได้กล่าวถึง ทัศนคติ ว่า เป็นดัชนีช้ีว่า บุคคลน้ัน คิดและรู้สึกอย่างไร กับคนรอบข้าง วัตถุหรือ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทัศนคติ น้ันมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึง 
พฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติ จึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการ
ประเมิน เพ่ือแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรม 
ต่อไป 

โรเซเบิร์ก และฮอฟแลนด์ (Rosenberg and Hovland, ๑๙๖๐ : ๑) ได้ให้
ความหมายของ ทัศนคติ ไว้ว่า ทัศนคติ โดยปกติสามารถนิยามว่าเป็นการจูงใจต่อแนวโน้มใน       
การตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

เคลเลอร์ (Howard H. Kendler, ๑๙๖๓ : ๕๗๒) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง 
สภาวะความพร้อมของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือต่อต้านบุคคล สถาบัน 
สถานการณ์ หรือแนวความคิด 
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คาร์เตอร์ วี. กูด (Carter V. Good, ๑๙๕๙ : ๔๘) ให้คําจํากัดไว้ว่า ทัศนคติ คือ 
ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่เป็นการสนับสนุนหรือต่อต้านสถานการณ์ 
บางอย่าง บุคคล หรือสิ่งใด ๆ 

นิวคอมบ์ (Newcomb , ๑๘๕๔ : ๑๒๘) ให้คําจํากัดความไว้ว่า ทัศนคติ ซึ่งมีอยู่ 
ในเฉพาะคนน้ันขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอาจแสดงออกในพฤติกรรม ซึ่งเป็นไปได้ใน ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะ
ชอบหรือพึงพอใจ ซึ่งทําให้ผู้อ่ืนเกิดความรักใคร่ อยากใกล้ชิดสิ่งน้ัน ๆ หรืออีกลักษณะหน่ึงแสดงออก
ในรูปความไม่พอใจ เกลียดชัง ไม่อยากใกล้สิ่งน้ัน 

นอร์แมน แอล มุน (Norman L. Munn , ๑๙๗๑ : ๗๑) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ 
ความรู้สึกและความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทาง
ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทําให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรม     
อย่างเดียวกันตลอด 

จี เมอร์ฟี, แอล เมอร์ฟี และ ที นิวคอมบ์ (G. Murphy, L. Murphy and T. 
Newcomb, ๑๙๗๓ : ๘๘๗) ให้ความหมายของคําว่า ทัศนคติ หมายถึง ความชอบ หรือไม่ชอบ พึงใจ 
หรือไม่พึงใจที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่งต่าง ๆ  

เดโช สวนานนท์ (๒๕๑๒ : ๒๘) กล่าวถึง ทัศนคติ ว่าเป็นบุคลิกภาพที่สร้างขึ้นได้ 
เปลี่ยนแปลงได้ และเป็นแรงจูงใจที่กําหนดพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  

ศักด์ิ สุนทรเสณี (๒๕๓๑ : ๒) กล่าวถึง ทัศนคติที่เช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของ
บุคคล ว่า ทัศนคติ หมายถึง 

๑. ความสลับซับซ้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการที่จะสร้าง
ความพร้อมที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงตามประสบการณ์ของบุคคลน้ันที่ได้รับมา 

๒. ความโน้มเอียงที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงในทางที่ดีหรือต่อต้านสิ่งแวดล้อม 
ที่จะมาถึงทางหน่ึงทางใด 

๓. ในด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัว หรือความพร้อมที่จะตอบสนอง 
จากคําจํากัดความต่าง ๆ เหล่าน้ี จะเห็นได้ว่ามีประเด็นร่วมที่สําคัญ ดังน้ี 
๑. ความรู้สึกภายใน 
๒. ความพร้อม หรือ แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง 
ดังน้ัน ทัศนคติจึงเป็นความสัมพันธ์ที่คาบเก่ียวกันระหว่างความรู้สึก และความเช่ือ

หรือการรับรู้ของบุคคลกับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทัศนคติ
น้ัน โดยสรุป ทัศนคติ ในงานวิจัยฉบับน้ีเป็นเรื่องของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียง
ของบุคคลที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับรายการกรองสถานการณ์ที่ได้รับมา ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิงบวก 
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และเชิงลบ ทัศนคติ มีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา  จะเห็นได้ว่าทัศนคติ ประกอบด้วย 
ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกน้ันออกมาโดยทางพฤติกรรม 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
กับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะที่ ๑” โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑, ภาค ๒ และ ภาค ๗ จะทําให้
ทราบถึงความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ และการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ดังกล่าวเก่ียวกับการ
บังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนกระบวนการ
ยุติธรรมช่วงต้น และมีอํานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับเพ่ือการปฏิบัติภารกิจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ซึ่งจะมีผลต่อการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่เก่ียวข้องกับสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกายในสังคมไทยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  และเพ่ือให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนต่อไป 

 

๒.๒   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน 
๒.๒.๑ ความรู้และหลักกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๑) ความหมายและคําจํากัดความของสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความถึง สิทธิที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งติดตัว

มนุษย์มาต้ังแต่เกิด โดยมีความเป็นสากลและมีการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
หรือกติกา อนุสัญญา ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่ทุกประเทศท่ัวโลกให้   
การยอมรับ 

ส่วนความหมายตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ น้ัน  สิทธิมนุษยชน หมายความว่า ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
ของบุคคลท่ีได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามกฎหมาย
ไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 

๒) หลักการของสิทธิมนุษยชนสากล (The Human Rights Principles) 
                          (๑) เป็นสิทธิธรรมชาติ ติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่เกิด มนุษย์ทุกคนมีศักด์ิศรี
ประจําตัว ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์น้ีไม่มีใครมอบให้   

-  ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ คือ คุณค่าของคนในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ 
-  คุณค่าของมนุษย์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ในฐานะการดํารงตําแหน่ง

ทางสังคม (แตกต่างกัน) กับในฐานะความเป็นมนุษย์ (เท่าเทียมกัน) 
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-  การกําหนดคุณค่าที่แตกต่างกันนํามาซึ่งการลดทอนคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ 

(๒)  เป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ 
(๓)  ไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆ ว่าสิทธิใดมีความสําคัญกว่าอีกสิทธิหน่ึง 
(๔) ความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ  ในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคน 

จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิน้ัน คือ ประชาชนทุกคนย่อม 

สามารถมีส่วนร่วมในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากสิทธิต่างๆ   
(๕) ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม กล่าวคือ รัฐหรือองค์กรมีหน้าที่ใน     

การก่อให้เกิดสิทธิมนุษยชน ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการสากล และประชาชนต้องสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย เป็นไปตามหลักกฎหมายและมีความเท่าเทียมกัน ไม่มีใครอยู่เหนือ
กฎหมาย 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ฉบับย่อ) 
 ข้อ ๑ ทุกคนมีศักด์ิศรี สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน และต้องปฏิบัติต่อกันฉันพ่ีน้อง 
 ข้อ ๒ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  
 ข้อ ๓ ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่ และมีความมั่นคง 
 ข้อ ๔ ห้ามบังคับคนให้เป็นทาส และห้ามค้าทาสทุกรูปแบบ 
 ข้อ ๕ ห้ามการทรมาน หรือการลงโทษทารุณโหดร้ายผิดมนุษย์ 
 ข้อ ๖ สิทธิการได้การยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย 
 ข้อ ๗ สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 
 ข้อ ๘ สิทธิในการได้รับการเยียวยาจากศาล 
 ข้อ ๙ ห้ามการจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการ 
 ข้อ ๑๐ สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย 
 ข้อ ๑๑ สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธ์ิก่อนศาลตัดสิน และต้องมี
กฎหมายกําหนดว่าการกระทําน้ันเป็นความผิด 
 ข้อ ๑๒ ห้ามรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน การติดต่อสื่อสาร 
รวมทั้งห้ามทําลายช่ือเสียงและเกียรติยศ 
 ข้อ ๑๓ เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ในประเทศ รวมท้ังการออก
นอกประเทศหรือกลับเข้าประเทศโดยเสรี 
 ข้อ ๑๔ สิทธิในการลี้ภัยไปประเทศอ่ืนเพ่ือให้พ้นจากการถูกประหัตประหาร 
 ข้อ ๑๕ สิทธิในการได้รับสัญชาติและการเปลี่ยนสัญชาติ 
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 ข้อ ๑๖ สิทธิในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว 
 ข้อ ๑๗ สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
 ข้อ ๑๘ เสรีภาพในความคิด มโนธรรม ความเช่ือ หรือการถือศาสนา 
 ข้อ ๑๙ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก รวมท้ังการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 
 ข้อ ๒๐ สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและรวมกลุ่ม และห้ามบังคับเป็นสมาชิกสมาคม 
 ข้อ ๒๑ สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในรัฐบาลทั้งทางตรง และโดยผ่านผู้แทนอย่างอิสระและ
มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน 
 ข้อ ๒๒ สิทธิในการได้รับความมั่นคงทางสังคม และได้รับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมโดยการกําหนดระเบียบและทรัพยากรของประเทศตนเอง 
 ข้อ ๒๓ สิทธิในการมีงานทําตามที่ต้องการ และได้รับการประกันการว่างงาน รวมทั้ง
ได้รับค่าตอบแทนเท่ากันสําหรับงานอย่างเดียวกัน และรายได้ต้องพอแก่การดํารงชีพสําหรับตนเอง
และครอบครัว ตลอดจนมีสิทธิก่อต้ังและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน 
 ข้อ ๒๔ สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการทํางาน 
 ข้อ ๒๕ สิทธิในการได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ ได้รับปัจจัยสี่ 
สวัสดิการสังคมประกันการว่างงาน เจ็บป่วย เป็นหม้าย ผู้สูงอายุ ตลอดจนคุ้มครองแม่และเด็กเป็น
พิเศษ 
 ข้อ ๒๖ สิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
 ข้อ ๒๗ สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและวิถี ชี วิตของชุมชน และได้รับ         
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ข้อ ๒๘ สังคมต้องมีระเบียบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือให้บุคคลได้รับ
สิทธิและเสรีภาพตามปฏิญญาน้ี 
 ข้อ ๒๙ บุคคลย่อมมีหน้าที่ต่อชุมชน การให้สิทธิเสรีภาพจะต้องเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อ่ืน 
 ข้อ ๓๐ ห้ามให้รัฐ กลุ่มชน หรือบุคคลกระทําการทําลายสิทธิและเสรีภาพท่ีได้รับ
การรับรองในปฏิญญาน้ี 

๓) รัฐธรรมนูญไทย และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(๑) สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
        หมวด ๑ บททั่วไป….. 
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๒๕  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 มาตรา ๔  ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
 มาตรา ๕  ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ใน
ความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน..... 
  หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
  ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 
 มาตรา ๒๖  การใช้อํานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคํานึงถึงศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 
  มาตรา ๒๗  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 
  มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของ
ตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว้ สามารถ          
ยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 
 บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพ่ือบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
หมวดน้ีได้โดยตรง  หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้
สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องน้ันเป็นไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้
สิทธิตามความในหมวดนี้ 
 มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้      
จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ี
กําหนดไว้และเท่าที่จําเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได้ 
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้
บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง  ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อํานาจในการตรากฎหมายน้ันด้วย 
 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองให้นํามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 
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๒๖  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

  ส่วนที่ ๒ ความเสมอภาค 
 มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นกําเนิด  เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน   
ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได้ 
 มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
  มาตรา ๓๑  บุคคลผู้เป็นทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และ
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคล
ทั่วไป เว้นแต่ที่จํากัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะ
ในส่วนที่เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 
  ส่วนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
 มาตรา ๓๒  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม 
จะกระทํามิได้ แต่การลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็น      
การลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี 
 การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุ อย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การค้นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรค
หน่ึง จะกระทํามิได้  เว้นแต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 ในกรณีที่มีการกระทําซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง ผู้เสียหาย 
พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพ่ือให้สั่งระงับหรือ
เพิกถอนการกระทําเช่นว่าน้ัน รวมท้ังจะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึ้นด้วยก็ได้ 
 มาตรา ๓๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
 บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถาน
โดยปกติสุข 
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๒๗  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการ
ตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๓๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
ภายในราชอาณาจักร 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึง จะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน การผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ 
 การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มี
สัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได้ 
 มาตรา ๓๕  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความ
เป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยัง
สาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือ
ความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระทํามิได้  เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจาก
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน  ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๓๖  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางท่ีชอบด้วย
กฎหมาย 
 การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมท้ัง   
การกระทําด้วยประการอ่ืนใดเพ่ือให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน     
จะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของ
รัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 มาตรา ๓๗  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา 
หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทํา
การใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่นับถือศาสนา นิกายของ
ศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเช่ือถือ แตกต่างจากบุคคลอ่ืน 
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๒๘  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 มาตรา ๓๘  การเกณฑ์แรงงานจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน 
หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งให้กระทําได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ใน
ภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้        
กฎอัยการศึก 
  ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
 มาตรา ๓๙  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา  เว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้
อยู่ในเวลาที่กระทําน้ันบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลน้ันจะหนักกว่า
โทษที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทําความผิดมิได้ 
 ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิดก่อนมี  
คําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทํา
ความผิดมิได้ 
 มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปน้ี 
 (๑) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง  
 (๒) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพ้ืนฐาน
เรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ 
การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ      
การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่น่ังพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบ
เหตุผลประกอบคําวินิจฉัยคําพิพากษา หรือคําสั่ง 
 (๓) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และเป็นธรรม 
 (๔) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จําเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดี   
มีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับ
การสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคําเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง 
 (๕) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองและความช่วยเหลือที่จําเป็นและเหมาะสมจากรัฐ  ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และ
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 (๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่
เหมาะสมในคดีที่เก่ียวกับความรุนแรงทางเพศ 
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 (๗) ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจําเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณา
คดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการ
ปล่อยตัวช่ัวคราว 
 (๘) ในคดีแพ่งบุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสม
จากรัฐ 
  ส่วนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 
 มาตรา ๖๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพ่ือคุ้มครองความสะดวกของ
ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะ
สงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก 
 มาตรา ๖๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ 
สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับ
บุคคลทั่วไป แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน  และความต่อเน่ืองใน
การจัดทําบริการสาธารณะ  ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทาง
เศรษฐกิจ  

(๒) กฎหมายอ่ืนๆ 
 กฎหมายอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา   
ความอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  
เป็นต้น ล้วนแต่ต้องยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลัก ซึ่งกฎหมายทุกกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใช้ใน
ประเทศไทยน้ันจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ ดังน้ัน การกระทําใดก็แล้วแต่ที่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพแก่ปวงชนชาวไทยไว้ ไม่มีใครสามารถละเมิดหรือจํากัดสิทธิไทย 
  ประมวลกฎหมายอาญา (ป.อาญา) เป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้เก่ียวกับ  
การกระทําใดเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนอย่างหน่ึงเช่นกัน ดังน้ันในทุก
มาตราท่ีเป็นการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายนี้จึงมีโทษควบคู่ไปด้วยจึงถือเป็นการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนที่รองรับตามรัฐธรรมนูญ 
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 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อาญา) เป็นกฎหมายท่ี
ให้อํานาจแก่เจ้าพนักงานในการท่ีจะไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม 
เช่น การจับ การค้น การควบคุม เป็นต้น แต่เจ้าพนักงานน้ันก็ไม่สามารถจะดําเนินการเกินกว่าที่
กฎหมายน้ีให้อํานาจไว้ได้ 
  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาศาลเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ  
ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีได้พยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่อง การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้นน้อย
ที่สุด 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นกฎหมายท่ีให้ความสําคัญ
กับการสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ตลอดจนติดตาม ประเมินผล
การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
๒๕๕๐ เป็นกฎหมายท่ีมุ่งประสงค์ที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งหมายความรวมถึงทั้ง
อันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่
ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรมให้
บุคคลในครอบครัวต้องกระทําการ ไม่กระทําการ หรือยอมรับการกระทําอย่างหน่ึงอย่างใดโดยมิชอบ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็น
กฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวก็
ตามที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น จากการค้าประเวณี จากสื่อลามกอนาจาร หรือการ
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การนําคนมาเป็นทาส เป็นขอทาน เป็นต้น และยังรวมถึง
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการด้วย  
 พระราชบัญญั ติ  หรือกฎกระทรวง อ่ืน  ๆ  เ ป็นกฎหมายที่ลงใน
รายละเอียดเฉพาะเร่ือง แต่ทุกฉบับล้วนต้องสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามท่ีรัฐธรรมนูญได้
กําหนดไว้ทั้งสิ้น 
 

๒.๒.๒ มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจและผู้บังคับใช้กฎหมาย 
   มาตรฐานสิทธิมนุษยชน  เป็นมาตรฐานขั้นตํ่าที่แต่ละประเทศควรดําเนินการให้ได้
หรือแต่ละประเทศจะกําหนดมาตรฐานท่ีสูงกว่าก็ได้ และมาตรฐานดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันกับตัวแทน
ของประเทศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศเหล่าน้ันด้วย  ดังน้ัน เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายจะต้องรู้และใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนอย่างชอบธรรม 
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๑. ประมวลกฎหมายและจริยธรรม 
 สิทธิมนุษยชนเป็นศักด์ิศรีที่ติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่เกิด  ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ตลอดเวลา  เพ่ือปกป้องคุ้มครองศักด์ิศรีแห่ง  
ความเป็นมนุษย์ 
 แนวทางการปฏิบัติ 
  ๑) “การเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ บังคับบัญชา” จะนํามาสร้าง
ความชอบธรรมในการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้ 
   ๒) เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องอํานาจ
ตามกฎหมาย และข้อจํากัดของอํานาจน้ันด้วย 

๒. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
 ๒.๑ ตํารวจต้องปกป้องให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน และต้องคุ้มครองสิทธิของบุคคลทั้งปวงด้วย ภายใต้ข้อจํากัดตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 
 ๒.๒ การจํากัดการใช้สิทธิและเสรีภาพน้ัน จะทําได้เท่าที่จําเป็นเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
การให้การยอมรับและเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
  แนวทางการปฏิบัติ 
  รักษาความเป็นกลางทางการเมือง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรมโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ  และต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมไว้ 

๓. การไม่เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย   
 มนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยมีเสรีภาพ และความเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องสิทธิและ
ศักด์ิศรีบุคคลทั้งปวงมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย และมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน  เว้นแต่บางกรณีมีการใช้มาตรการพิเศษบางประการ เพ่ือใช้กับบุคคล    
ที่ต้องได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษแตกต่างจากบุคคลปกติ เช่น สตรี เด็กและเยาวชน คนป่วย คนชรา 
และบุคคลอ่ืนที่ต้องได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน  ไม่ถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติ 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) สร้างความคุ้นเคยกันชุมชน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน รับฟังความ
ต้องการ ข้อร้องเรียน และคําแนะนําของชุมชน 
 ๒) ต้องมีจิตสํานึกให้รับรู้ถึงความสําคัญของการมีความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชน  การที่ต้องมีความยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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๔. การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
 ในการสืบสวนคดีต่างๆ น้ัน นอกจากเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องคํานึงถึงผลแห่งคดี
แล้ว ยังจะต้องให้ความสําคัญกับสิทธิของพยาน เหย่ือหรือผู้ต้องสงสัยด้วย เช่น สิทธิในความมั่นคง
ปลอดภัยส่วนบุคคล ต้องไม่ถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัวโดยพลการ หรือการปฏิบัติที่เป็นการยํ่ายี
ศักด์ิศรี เป็นต้น  
 ดังน้ัน การกระทําของเจ้าหน้าที่สืบสวนต่อเหย่ือหรือพยาน ต้องชอบด้วย
กฎหมาย เป็นการปฏิบัติอย่างมีเมตตา ปราศจากอคติและเห็นอกเห็นใจ โดยต้องคํานึงเสมอว่า บุคคล
ย่อมเป็นผู้บริสุทธ์ิจนกว่าจะถูกพิสูจน์ว่ามีความผิดในการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 ก่อนจะเร่ิมการสืบสวนคดีใดๆ ให้ถามตัวเองว่า “ถูกกฎหมายหรือไม่”  
“นําไปใช้ในศาลได้ไหม” “จําเป็นหรือไม่” และ “เป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุหรือไม่”  
 ผู้บังคับบัญชาต้องมีบทลงโทษท่ีเข้มงวด สําหรับการกระทําผิดระเบียบ
ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสืบสวน 

๕. การจับกุม 
 บุคคลย่อมมีสิทธิในความมีเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัยของตนและ
เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย จะต้องไม่ถูกจับกุมหรือคุมขังโดยพลการ เว้นแต่เป็นไปตามกฎหมาย 
 เมื่อบุคคลถูกจับกุมแล้วจะต้องได้รับการแจ้งเหตุแห่งการจับกุม  ข้อกล่าวหา  
ตลอดจนสิทธิต่างๆ ของผู้ถูกจับในทันที ณ ขณะเวลาที่ถูกจับกุม ห้ามบีบบังคับให้รับสารภาพ และ
จะต้องแจ้งให้ครอบครัวของผู้ถูกคุมขังทราบโดยทันทีในเรื่องการถูกจับกุมและสถานที่คุมขัง   
 แนวทางการปฏิบัติ 
 เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้จับกุมจะต้องยึดบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลัก  ใช้ความ
สุภาพ ละมุนละม่อมในการจับกุม จะใช้อํานาจอย่างจริงจังเมื่อมีความจําเป็นเท่าน้ัน  และควรพก
บันทึกข้อความแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับกุมติดตัว เพ่ือจะสามารถแจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทราบในทันทีที่ควบคุม
ตัวได้แล้ว และหากผู้ถูกจับกุมต้องการใช้สิทธิน้ันๆ จะต้องดําเนินการให้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๖. การคุมขัง 
 บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
และเคารพศักด์ิศรีในความเป็นมนุษย์  โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
ทางอาญาเป็นผู้บริสุทธ์ิจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ากระทําผิด ในการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม 
 ๖.๑ ผู้ถูกคุมขังต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการคุมขัง  ต้องไม่ถูกทรมานหรือ
ได้รับการปฏิบัติอ่ืนใดที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และต้องถูกคุมขังในสถานที่ที่เป็นที่รู้จักอย่างเป็น
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ทางการเท่าน้ัน โดยต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ครอบครัวหรือตัวแทนทางกฎหมายของบุคคลเหล่าน้ัน
ทราบอย่างครบถ้วน 
 ๖.๒ สถานที่คุมขังเด็กและเยาวชนต้องแยกจากผู้ใหญ่  ผู้หญิงต้องแยกจาก
ผู้ชาย  ผู้ต้องหาต้องแยกจากผู้ต้องโทษ สถานที่คุมขังต้องมีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่เอ้ือต่อ
ความเป็นมนุษย์ ทั้งยังต้องได้รับอาหาร นํ้า ที่หลับนอน เสื้อผ้า การรักษาพยาบาล การออกกําลังกาย
และสิ่งของเครื่องใช้เพ่ือสุขอนามัยอย่างพอเพียง 
 ๖.๓ ต้องให้ความเคารพในเรื่องความเช่ือทางศาสนาและหลักศีลธรรมจรรยา
ของผู้ถูกคุมขัง 
 ๖.๔ ผู้ถูกคุมขังต้องมีสิทธิที่จะติดต่อกับโลกภายนอก เช่น ได้รับการเยี่ยมเยียน 
พบและปรึกษาผู้แทนตามกฎหมายอย่างเป็นส่วนตัวแบบตัวต่อตัว 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) อํานวยความสะดวก และจัดสถานที่ในการเข้าเย่ียม และพบผู้แทนทาง
กฎหมายให้เหมาะสม รวมถึงอํานวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์เพ่ือความบันเทิง หนังสือ และ
อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ 
 ๒) ตรวจสอบผู้ถูกคุมขังเป็นระยะ เพ่ือความม่ันคงปลอดภัย และห้ามพกอาวุธ
เข้าไปในสถานคุมขัง ตลอดจนห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการระงับยับย้ังในการลงโทษ จะใช้ได้ใน
ความจําเป็นเพ่ือป้องกันการหลบหนี  
 ๓) ควรมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลทางจิตวิทยา รวมทั้งให้คําปรึกษา เพ่ือป้องกัน
การฆ่าตัวตาย อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 
 ๔) ต้องใส่ใจในสภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งอาการเจ็บป่วยของผู้ถูกคุมขัง 

๗. การใช้กําลังและอาวุธปืน 
 บุคคลมีสิทธิในชีวิต ความมั่นคงปลอดภัยและเสรีภาพจากการไม่ถูกทรมาน 
หรือการกระทําอ่ืนใดที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดทอนยํ่ายีศักด์ิศรี 
 การใช้กําลัง ใช้ได้ต่อเมื่อมีความจําเป็นอย่างย่ิงเท่าน้ัน และต้องถูกใช้โดยมี
จุดมุ่งหมายในการบังคับใช้กฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายเท่าน้ัน จะต้องเหมาะสมและได้สัดส่วนกับ
วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) อาวุธปืนจะใช้ได้ต่อเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขันที่สุดเท่าน้ัน และต้องใช้
เพ่ือป้องกันตนเองหรือผู้ อ่ืนจากการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากภัยคุกคามที่กําลังจะมาถึง       
เพ่ือการจับกุมหรือป้องกันการหลบหนีของบุคคลที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเป็นพิเศษท่ีอาจนําไปสู่ภัย
คุกคามร้ายแรงต่อชีวิต 
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 ๒) ขั้นตอนในการใช้อาวุธปืน  ต้องแสดงตัวให้ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ  
แล้วให้คําสั่งเตือนที่ชัดเจนโดยต้องให้เวลาที่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามคําสั่งเตือนน้ัน  แต่ถ้าหาก
ทําตามขั้นตอนแล้วล่าช้าอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือได้รับ
บาดเจ็บสาหัส ก็ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการใช้อาวุธปืนได้  
 ๓) ภายหลังมีการใช้อาวุธปืนแล้วต้องรีบให้การช่วยเหลือทางการแพทย์กับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคน แล้วแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวทราบ 
 ๔) เก็บรักษาอาวุธปืนที่ได้รับแจกจ่ายมาเป็นอย่างดีและปลอดภัย  และต้อง
สันนิษฐานไว้ก่อนว่า อาวุธปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ 
 ๕) หมั่นฝึกฝน และศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการใช้อาวุธปืน  รวมถึงเทคนิคใน
การจูงใจ การไกล่เกลี่ยและการเจรจา เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้กําลังหรืออาวุธปืน 

๘. การก่อความวุ่นวาย ภาวะฉุกเฉิน และความขัดแย้งที่มีการใช้กําลังอาวุธ 
 มาตรการท้ังปวงในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องเคารพสิทธิ
มนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ และต้องคํานึงเสมอว่า การจํากัดสิทธิใดๆ จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายเท่าน้ัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดํารงไว้ซึ่งความเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคล
อ่ืน เคารพในศีลธรรมจรรยา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธารณะและสวัสดิภาพโดยทั่วไปของ
ประชาชน 
 ต้องใช้วิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงเป็นลําดับแรกก่อนการใช้กําลัง ซึ่งจะใช้กําลัง
ได้ก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นอย่างย่ิงเท่าน้ัน และต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์
ที่ชอบด้วยกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมาย  หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บจะต้องได้รับการรักษาเยียวยาโดย
ทันที 
 ต้องไม่มีการบังคับในข้อจํากัดใดๆ ในเรื่อง เสรีภาพในความคิดเห็น การพูด 
การชุมนุม การคบหาสมาคม หรือการเคลื่อนย้าย 
 แนวทางในการปฏิบัติ      
 ๑) เมื่อมีการชุมนุมหรือประท้วง เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้น
ต่อการชุมนุม ไม่คุกคามหรือแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ร่วมชุมนุม หลีกเลี่ยงการกระตุ้นย่ัวยุ         
เพ่ือป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย 
 ๒) ควรจัดให้มีการติดต่อประสานงาน  เจรจาต่อรองกับตัวแทนผู้ชุมนุมเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน  
 ๓) เมื่อจําเป็นต้องมีการสลายการชุมนุม  ต้องเร่ิมจากมาตรการเบาไปหาหนัก  
และต้องเปิดทางหลบหนีที่เห็นได้ชัดเจนเสมอ 
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๓๕  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 ๔) ต้องมีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองและจริงจังเก่ียวกับการปฏิบัติต่อการชุมนุม
เรียกร้องต่างๆ เช่น การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  รูปขบวน  รวมถึงการ
ใช้จิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง   
 ๕) ต้องจัดทําและบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนในเรื่องการใช้กําลังและ
อาวุธ 
 ๖) การควบคุมฝูงชนที่มีประสิทธิภาพท่ีสุด จะต้องดํารงรักษาไว้ซึ่งความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ความปลอดภัยของสาธารณะ และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 ในกรณีภาวะฉุกเฉิน จะต้องมีประกาศอย่างเป็นทางการก่อนจึงจะสามารถใช้
มาตรการพิเศษได้  แต่หลักสิทธิมนุษยชนก็ยังคงอยู่ 

๙. การให้ความคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชน 
 เด็กต้องได้รับประโยชน์จากหลักสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับผู้ใหญ่และมี
มาตรการพิเศษอ่ืนๆ อีก 
 ๙.๑ การคุมขังหรือจําคุกเด็ก ควรเป็นมาตรการรุนแรงที่ใช้ในโอกาสสุดท้าย
เท่าน้ัน และระยะเวลาในการคุมขังน้ันต้องสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้   
 ๙.๒ สถานที่คุมขังเด็กต้องแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ และเด็กต้องได้รับการเย่ียมเยียน 
ติดต่อจากสมาชิกในครอบครัว  และควรกําหนดอายุที่น้อยที่สุดที่จะต้องรับผิดทางอาญา 
 ๙.๓ ไม่ควรใช้การระงับยับย้ังกระทําต่อร่างกาย และใช้กําลังต่อเด็ก จะใช้ได้
ต่อเมื่อได้ใช้มาตรการควบคุมทั้งหมดแล้วแต่ล้มเหลว และควรใช้ในเวลาสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  
 ๙.๔ ไม่ควรพกอาวุธในสถานที่คุมขังเด็ก 
 ๙.๕ ผู้ปกครองต้องได้รับแจ้งให้ทราบในเรื่องของการจับกุม การคุมขัง       
การโยกย้าย การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต 
 แนวทางในการปฏิบัติ 
 ๑) หากพบการละเลยไม่เอาใจใส่  กระทําทารุณต่อเด็ก  หรือแสวงหา
ผลประโยชน์จากเด็กต้องรีบสืบสวนในทันที  
 ๒) ควรทําความรู้จักเด็กและผู้ปกครองในพ้ืนที่พอสมควร และจัดทําข้อมูล
ประวัติเด็กที่กระทําผิดหรือถูกคุมขังซึ่งประกอบด้วยเอกลักษณ์บุคคล เหตุผลในการกระทําผิด       
วันเวลาในการรับเข้ามา  โยกย้าย  และการปล่อยตัว เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลโดยแยกออกจากผู้ใหญ่
และต้องเป็นความลับ 

๑๐. สิทธิมนุษยชนของสตรี 
 สตรีย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปทุกประการ 
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๓๖  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องใช้ความระมัดระวังในการป้องกัน สืบสวน ตรวจค้น (การ
ตรวจค้นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นสตรี) และจับกุมสตรี เพราะการกระทํารุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  และยังมีหน้าที่ต้องปกป้องคุ้มครองสตรีไม่ให้ถูก
กระทํารุนแรง หรือถูกแสดงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทุกรูปแบบ  สตรีมีครรภ์หรือมีลูกอ่อนต้องได้รับ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมพิเศษในสถานคุมขัง 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) เมื่อได้รับแจ้งเหตุว่ามีการกระทํารุนแรงในครอบครัว หรือกระทํารุนแรงทางเพศ
ต้องรีบช่วยเหลือและทําการสืบสวนสอบสวนในทันที 
 ๒) แยกผู้ต้องขังสตรีจากชาย และควรให้เจ้าหน้าที่สตรีเป็นผู้ควบคุมดูแล และ
ตรวจค้นผู้ต้องขังสตรี 
 ๓) หากเหย่ืออาชญากรรมเป็นสตรีควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สตรีเป็น
ผู้ดําเนินการ 
 ๔) ควรละเว้นการพูดคุย หรือแสดงออกในลักษณะที่ไม่ให้เกียรติแก่สตรีเพศ 
 ๕) จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มพิเศษให้กับสตรีมีครรภ์หรือมีลูกอ่อนในสถาน
คุมขัง 

๑๑. ผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ 
 บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะแสวงหาและได้รับที่หลบภัยในประเทศอ่ืนเพ่ือ
หลบหนีการกดขี่ข่มเหง 
 ๑๑ .๑ ผู้ลี้ ภัย (บุคคลที่หวาดกลัวจากการกดขี่ข่มเหง เพราะเหตุแห่ง        
ความแตกต่างระหว่างเช้ือชาติ ศาสนา สัญชาติ ความเห็นทางการเมือง)  ย่อมได้รับซึ่งสิทธิมนุษยชน
ขั้นพ้ืนฐานทุกประการ  ยกเว้นสิทธิทางการเมืองบางประการ และการอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายน้ัน
จะต้องถูกจํากัดสิทธิบางประการเก่ียวกับการเคลื่อนที่โยกย้าย เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สาธารณะและเหตุผลทางด้านสาธารณสุข 
 ๑๑.๒ บุคคลไร้สัญชาติ  (ชาวต่างชาติ และบุคคลผู้ไร้รัฐ ) ที่พํานักอย่างถูก
กฎหมาย ย่อมได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนในทุกประการ ยกเว้นสิทธิทางการเมืองบาง
ประการ 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) การปฏิบัติกับผู้ลี้ภัยหรือบุคคลไร้สัญชาติควรประสานอย่างใกล้ชิดกับ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานทางสังคมที่เก่ียวข้อง โดยต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
 ๒) เจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับผิดชอบควบคุมตามแนวชายแดน และสํานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง ควรศึกษาหาความรู้เก่ียวกับสิทธิของผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ 
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๓๗  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

๑๒. สิทธิมนุษยชนของเหยื่อ 
 ผู้ตกเป็นเหย่ือจากอาชญากรรม และจากการใช้อํานาจโดยมิชอบ หรือจากการ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกคน จะต้องได้รับการปฏิบัติช่วยเหลือด้วยความเมตตาและเคารพในศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์อย่างรวดเร็ว ยุติธรรม ปลอดภัยและเหมาะสม 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องแจ้งให้เหย่ือทราบถึงสิทธิและบทบาทในเร่ืองของคดี 
รวมถึงให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านกฎหมาย  ด้านการแพทย์  ด้านวัตถุ  ด้านจิตวิทยา และ
ด้านสังคม หากเหย่ือต้องการ  

๑๓. การบังคับบัญชาและบริหารจัดการของตํารวจ 
 ๑๓.๑ เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายอย่างเต็ม
ความสามารถตลอดเวลา ด้วยการรับใช้ชุมชน และให้การปกป้องคุ้มครองประชาชนจากการกระทํา  
ที่ผิดกฎหมาย  
 ๑๓.๒ ต้องไม่ยุ่งเก่ียวกับการกระทําที่เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ 
 ๑๓.๓ ให้ความเคารพและปกป้องคุ้มครองศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์  ทั้งต้อง
ดํารงรักษาและสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของบุคคลทั้งปวง 
 ๑๓.๔ ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมสําหรับการปฏิบัติงานทุกชนิดของตํารวจที่
ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
 ๑๓ .๕ ตํารวจต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์ในการบังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิผล ชอบด้วยกฎหมายและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 
 ๑๓.๖ ควรมีการสุ่มตรวจการทํางาน หรือสถานที่ทําการ โดยไม่บอกล่วงหน้า 
เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

๑๔. การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ชุมชน 
 ๑๔.๑ นําแผนปฏิบัติการและนโยบายชุมชนสัมพันธ์มาใช้สร้างความใกล้ชิดกับ
ชุมชนโดยผ่านการร่วมกิจกรรมกับชุมชน  ซึ่งกิจกรรมน้ันจะต้องไม่เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
 ๑๔.๒ จัดต้ังศูนย์ชุมชนสัมพันธ์ และโครงการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ  โดยให้
ชุมชนในส่วนเก่ียวข้องช้ีให้เห็นถึงปัญหาและข้อห่วงใยของชุมชนน้ันๆ 
 ๑๔.๓ ประสานองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนด้วย  

๑๕. การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
 ๑๕.๑ เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเคารพและให้การปกป้องคุ้มครองศักด์ิศรีแห่ง 
ความเป็นมนุษย์และคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนของบุคคลทั้งปวงด้วย 
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๓๘  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 ๑๕.๒ การสืบสวนสอบสวนในเรื่องของการใช้ความรุนแรงต้องกระทําในทันที
อย่างเต็มความสามารถ ละเอียดถี่ถ้วน ยุติธรรม และปราศจากอคติ 
 ๑๕.๓ การเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  ไม่สามารถยกเป็น 
ข้อต่อสู้ในกรณีการใช้ความรุนแรงที่กระทําโดยตํารวจได้ 

   สรุปได้ว่ามาตรฐานสิทธิมนุษยชน เป็นมาตรฐานขั้นตํ่าที่แต่ละประเทศควร
ดําเนินการให้ได้หรือแต่ละประเทศจะกําหนดมาตรฐานท่ีสูงกว่าก็ได้ และมาตรฐานดังกล่าวย่อมมีผล
ผูกพันกับตัวแทนของประเทศ รวมท้ังเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศเหล่าน้ันด้วย  คณะผู้วิจัย
จึงได้นําแนวคิดดังกล่าวมาทําการศึกษาความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับหลักการและ
มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้องว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความรู้ความเข้าใจในระดับใด  มีแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือไม่ ซึ่งจะนําไปสู่การเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนสากลต่อไป 

 
๒.๓ จริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ 
 ๒.๓.๑  จริยธรรมของตํารวจ 
                     ๑) ความหมายของจริยธรรม  
 มีผู้ให้ความหมายของคําว่า “จริยธรรม” ไว้ดังน้ี 
  พระราชวรมุนี อธิบายว่า จริยธรรมหมายถึงสิ่งที่ทําได้ในทางวินัย จนเกิด     
ความเคยชินมีพลังใจ มีความต้ังใจแน่วแน่ จึงต้องอาศัยปัญญา ปัญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเช่ือถือ
ผู้อ่ืนในทางพุทธศาสนาสอนว่า จริยธรรม คือการนําความรู้ความจริง หรือกฎธรรมชาติ มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม  
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้อธิบายความหมายของ
จริยธรรมว่า ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม  
 ศาสตราจารย์ ดร. กระมล ทองธรรมชาติ อธิบายว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรม 
หรือหลัก   ความประพฤติที่ควรแก่การยึดถือ และปฏิบัติตาม  
 รองศาสตราจารย์ แสง จันทร์งาม อธิบายว่า คําว่า “จริยธรรม” แยกออกได้
เป็น ๒ คํา คือ “จริย” แปลว่า “ความประพฤติ” และ “ธรรม” หมายถึงคุณภาพของจิตใจของแต่ละคน 
เมื่อเอาคําทั้ง ๒ มารวมกันเข้าเป็นคํา“จริยธรรม” จึงหมายถึงคุณภาพจิตที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติ
ของคน  
 ศาสตราจาร ดร. สาโรช บัวศรี อธิบายว่า จริยธรรม คือ แนวทางในการ
ประพฤติตนเพ่ืออยู่กันได้อย่างร่มเย็นในสังคม  
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๓๙  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 ศาสตราจาร ดร. ก่อ สวัสด์ิพาณิชย์ อธิบายว่า จริยธรรม คือประมวลความ
ประพฤติ และความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามเหมาะสม 
                         ๒) ส่วนประกอบของจริยธรรม  
 ความเป็นผู้มีจริยธรรมของบุคคลเกิดขึ้นได้จากส่วนประกอบ ๓ ประการ คือ  
 (๑) ด้านความรู้ คือความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม สามารถ
ตัดสินแยกความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยการคิด  
 (๒) ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความพอใจ ศรัทธาเลื่อมใส เกิดความนิยมยินดี
ยอมรับเพ่ือนํามาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ  
 (๓) ด้านพฤติกรรมแสดงออก คือ พฤติกรรมการกระทําที่บุคคลตัดสินใจ
กระทําถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ โดยมีอิทธิพลหรือสถานการณ์รุมเร้า การได้รับการ
ปลูกฝังถ่ายทอดความรู้ ได้เห็นแบบอย่างของจริยธรรม มีการฝึกฝนปฏิบัติสม่ําเสมอจนเป็น       
ความเคยชินที่ดีงาม เรียกว่า คุณธรรม 
 
 ๒.๓.๒   จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  
   ทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติ กําลังพลใน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติก็เช่นกัน ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ   
ถึงแม้สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะเพ่ิมจํานวนคนมากข้ึนสักเท่าใดก็ตาม แต่ถ้าเป็นกําลังพลท่ีบกพร่อง
ไร้คุณภาพ หรือเป็นกําลังพลเสื่อมแล้ว นอกจากจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว กําลังพลเหล่าน้ัน
ยังเป็นกําลังพลท่ีสร้างปัญหาให้กับหน่วยงาน และสร้างเง่ือนไขที่ไม่ดีให้กับสังคมอีกด้วย  
  ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องพัฒนาข้าราชการตํารวจ  ให้มีประสิทธิภาพมีความสามารถ มีความ
รอบรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม ให้สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง  
 ๑) จุดมุ่งหมายของการมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  
  (๑) ให้สามารถควบคุม กาย วาจา ใจ อยู่ในขอบเขตที่ดีงาม ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืนสามารถสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้  
  (๒) ให้มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนและปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย  
  (๓) ให้มีนิสัยใฝ่หาความรู้ ทักษะ รู้จักคิด และวิเคราะห์อย่างมีระบบวิธีการ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  (๔) มีทรรศนะที่ดีต่อสัมมาชีพทุกชนิด มีระเบียบวินัยในการทํางานทั้งใน
ส่วนตนและหมู่คณะ มานะ พากเพียร อดทน ประหยัด และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  
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  (๕) มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตัวเอง เคารพต่อกฎกติกาของสังคม 
รับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคมตลอดจนเสริมสร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมใน
สังคม  
  (๖) รู้จักสิทธิและหน้าที่ รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและ
เสียสละ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างมีหลักการและเหตุผล  
 ๒) แนวทางปฏิบัติที่ข้าราชการตํารวจผู้มีจริยธรรมควรกระทํา  
      ตํารวจต้องมีความสํารวมกาย วาจา ใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง 
ชอบด้วยหลักการและมีคุณธรรมประจําใจ ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ      
จารีตประเพณี และศีลธรรมอันดีงามโดยการแสดงออกด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม บางคร้ังตํารวจก็
ต้องปฏิบัติตนให้ดูเข้มแข็ง จริงจังเพ่ือให้ได้ผลในด้านรักษาไว้ซึ่งกฎหมาย ความสงบสุขของสังคม และ
ประชาชนโดยส่วนรวม นอกจากน้ีจริยธรรมตํารวจช่วยส่งเสริมให้ตํารวจเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไป 
ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ เพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้องให้ความรักและไว้ใจ ผู้ใต้บังคับบัญชาเช่ือถือและ
ยึดถือเป็นตัวอย่าง ตํารวจที่มีจริยธรรมที่ดีจะเห็นได้จากการท่ีมีกิริยาวาจาดี หรือที่เรียกว่ามีมารยาทดี การ    
แต่งเคร่ืองแบบ การแสดงความเคารพ ซึ่งแสดงถึงความมีวินัย จิตใจสูง และมีจริยธรรมตํารวจในตัวบุคคลน้ัน 
 
 ๒.๓.๓ จรรยาบรรณตํารวจ 
 ๑) ความหมายของจรรยาบรรณ  

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละ
อาชีพกําหนดขึ้นเพ่ือรักษาส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ก็ได้  
 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics)  
                              (๑) จรรยาบรรณเกิดขึ้นเพ่ือ “มุ่งให้คนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ” ใหเ้ป็นคนดี    
ในการบริการวิชาชีพ  ให้คนในวิชาชีพมีเกียรติศักด์ิศรีที่มีกฎเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณ  
 (๒) จรรยาบรรณมีความสําคัญและจําเป็นต่อทุกวิชาชีพ ทุกสถาบัน และ
หน่วยงาน เพราะเป็นที่ยึดเหน่ียวควบคุมการประพฤติ ปฏิบัติด้วยความดีงาม 
 

 ๒)  ความสาํคญัของจรรยาบรรณ  
 จรรยาบรรณมคีุณค่าเป็นพิเศษต่อตนเองและส่วนรวม ดังน้ี  
 (๑) ความสําคัญต่อตนเอง ทําให้บุคคลมคีวามประพฤติที่ดีงาม มีระเบียบวินัย 
มีนํ้าใจ เอ้ืออาทรช่วยเหลือซึง่กันและกัน  
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๔๑  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 (๒) ความสําคัญต่อส่วนรวม ทําให้เกิดเจตคติ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
สังคมมีระเบียบ มีนํ้าใจเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งชีวิต 
ครอบครัวและการงาน สังคมพ้นจากการกดขี่ข่มเหงรังแกกัน พ้นจากภัยพิบัติ มีความเจริญพร้อมทั้ง
ทางด้านวัตถุและจิตใจ สังคมเป็นปกติสุขและร่มเย็น มีความสงบเรียบร้อยน่าอยู่ น่าทํางาน 
 

๓) จรรยาบรรณของตํารวจ  
 ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ ท้าย กฎ ก.ตร. 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กล่าวถึง
จรรยาบรรณของตํารวจไว้ในข้อ ๑๖- ข้อ ๒๑ ดังน้ี  
 ข้อ ๑๖ ข้าราชการตํารวจจะต้องสํานึกในการให้บริการประชาชนด้านการ
อํานวยความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและ   
สิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ประชาชนมีความเลื่อมใส เช่ือมั่นและศรัทธา ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี  
 (๑) อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอ
ข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อราชการอ่ืน ด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพ่ือไม่ให้
ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย  
 (๒) สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพ่ือให้เกิดความน่าเคารพยําเกรง 
ไม่ใช้ถ้อยคํา กิริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน  
 (๓) ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องดํารงตนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและเหมาะสมแก่
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความน่าเช่ือถือและน่าไว้วางใจ  
 (๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยัง
บุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควร  
 (๕) พกพาเอกสารหรือตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจําตัวเมื่อมี
บุคคลร้องขอ  
 ข้อ ๑๗ เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระทําผิด ข้าราชการตํารวจต้องยึดถือและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังน้ี 
 (๑) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและมี
สติปัญญา  
 (๒) ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด และดําเนินการตาม
กฎหมายต่อผู้กระทําความผิด  ทั้งน้ีให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้องคํานึงถึงหลักมนุษยธรรม
ด้วย  
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๔๒  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 (๓) ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้ว ไม่เพียงพอที่จะ
หยุดย้ังผู้กระทําความผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้  
 ข้อ ๑๘ ข้าราชการตํารวจต้องตระหนักว่า การใช้อาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง 
เป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุด ข้าราชการตํารวจอาจใช้อาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ได้ต่อเมื่อมี    
ความจําเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผู้กระทําความผิดหรือ           
ผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธต่อสู้ขัดขวางการจับกุม หรือเพ่ือช่วยบุคคลอ่ืนที่อยู่ในอันตรายต่อชีวิต เมื่อมีการใช้
อาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ ข้าราชการตํารวจต้องรายงาน
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที  
 ข้อ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคํา 
หรือการซักถามผู้กระทําความผิด ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็น
เหตุการณ์หรือบุคคลอ่ืน ข้าราชการตํารวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการตํารวจ รวมทั้งใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญา เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและธํารงไว้ซึ่ง 
ความยุติธรรมซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี  
 (๑) ไม่ทําการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับบุคคลน้ัน  
 (๒) ไม่ใช้ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทารุณหรือ
ทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับบุคคลน้ัน  
 (๓) ไม่กระทําการข่มขู่หรือรังควาน หรือไม่ใช้อํานาจที่มิชอบ หรือแนะนําเสี้ยม
สอนบุคคลให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จหรือปรักปรําผู้อ่ืน  
 (๔) ไม่กักขังหรือหน่วงเหน่ียวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพ่ือการ
สอบปากคํา  
 (๕) ไม่ใช้อํานาจที่มิชอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน  
 ข้อ ๒๐ ข้าราชการตํารวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของตนอย่าง
เคร่งครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี  
 (๑) ไม่ผ่อนปรนให้บุคคลน้ันมีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผน  
 (๒) ไม่รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห่ง
กฎหมาย  
 (๓) จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์ตามสมควร
แก่กรณีเมื่อบุคคลน้ันมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ  
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๔๓  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 (๔) ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้กระทําความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ หรือไม่คุมขัง
ผู้หญิงร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต  
 ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารท่ีข้าราชการตํารวจได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 
๑๙ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ข้าราชการตํารวจจะต้องรักษาข้อมูลข่าวสารน้ันเป็นความลับอย่าง
เคร่งครัด เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์หรือช่ือเสียงของบุคคล หรืออาจเป็นคุณหรือเป็น
โทษทั้งต่อผู้เสียหายหรือผู้กระทําความผิด ข้าราชการตํารวจจะเปิดเผยข้อมูลน้ันได้ต่อเมื่อมีความ
จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเพ่ือประโยชน์ในราชการตํารวจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพ่ือการ
ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเท่าน้ัน (กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ,๒๕๕๔)      

       สรุปได้ว่า จริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคน พึงถือ
ปฏิบัติเพ่ือช่วยส่งเสริมให้ตํารวจเป็นที่ยอมรับในสังคมท่ัวไป ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ เพ่ือนฝูง 
ญาติพ่ีน้องให้ความรักและไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชาเช่ือถือและยึดถือเป็นตัวอย่าง คณะผู้วิจัยจึงได้นํา
แนวคิดดังกล่าวมาทําการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบังคับ
ใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน  
 
๒.๔   งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

โสภารัตน์ จารุสมบัติ (๒๕๔๗) ได้ดําเนินงานโครงการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเรื่องสิทธิ
เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ผลการดําเนินงาน สรุปว่า แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะได้กล่าวถึง
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหายจากการดําเนินคดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้อย่างชัดเจน แต่
ประชาชนชาวไทยบางส่วนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมแล้วไม่มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น เพราะได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย เช่ือว่าการร้องทุกข์ไม่เกิด
ประโยชน์ เบ่ือหน่ายขั้นตอนการทํางานของตํารวจ ไม่อยากเป็นคดีความ ขาดความเข้าใจในเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพของตน ประกอบกับขั้นตอนและกระบวนการทางยุติธรรมมีความซับซ้อนและต้องใช้
ระยะเวลาในการพิสูจน์ความผิด หรือการสืบสวนคดีต่างๆ เป็นเวลานาน และมีผู้เก่ียวข้องหลายคน 
ทําให้ประชาชนเกิดความเบ่ือหน่ายและท้อแท้ และหากเป็นกรณีที่เป็นความเสียหายเพียงเล็กน้อย 
หรือเป็นกรณีที่ผู้เสียหายอาจจะเกิดความอับอายด้วยแล้วน้ัน ย่ิงไม่กล้าที่จะไปแจ้งความหรือร้องทุกข์
เอาผิดกับใครเนื่องจากคิดว่าเป็นเรื่องน่าอับอาย ทําให้การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย
ในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายไม่สามารถดําเนินไปได้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย สาเหตุต่างๆ เหล่าน้ีเองที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนชาวไทยในกระบวนการยุติธรรม 
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๔๔  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สภาพปัญหาในด้านต่างๆ  
๑. ปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคม ประเทศไทยน้ันมีความแตกต่างระหว่างสังคมในเมืองกับ

สังคมชนบทค่อนข้างมาก คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ มักได้รับการดูแล ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
และสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน เน่ืองจากการรณรงค์ส่งเสริม การสนับสนุน และ
การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ จริงจังต่อการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างรวดเร็ว มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและเสรีภาพของตน รวมไปถึง
สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ต้องดํารงรักษาไว้ มีโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการในการเรียกร้องสิทธิ
เสรีภาพ และสิทธิความเป็นมนุษยชนได้อย่างสมํ่าเสมอ แต่สําหรับสังคมไทยในชนบทน้ันเป็นเรื่องที่ดู
จะไกลตัวอยู่มากทีเดียว เน่ืองจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ทั่วถึงและไม่มีผู้ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ
อย่างจริงจัง ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆ และขาดความรู้ว่าจะใช้สิทธิ
เสรีภาพของตนอย่างไร และจะรักษาสิทธิมนุษยชนของตนได้อย่างไร ที่ไหน และกับใคร แม้ว่ารัฐบาล
จะได้พยายามทําหน้าที่ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิมนุษยชนแล้วก็ตาม แต่กลับปรากฏว่า
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนบางส่วนกลับเกิดจากภาครัฐเองที่เป็นฝ่ายกระทําละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อประชาชนมากที่สุด ซึ่งกลายเป็นปัญหาสําคัญในการพัฒนาสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทย สาเหตุแห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาครัฐ  ได้แก่ 

๑.๑ การปฏิบัติงานอันมิชอบต่อหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
๑.๒ การมีระบบอุปถัมภ์ในทางที่ผิด  
๑.๓ การขาดความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของประชาชนเอง  
๑.๔ การมีค่านิยมแบบไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม  
๑.๕ ประชาชนเองขาดความกระตือรือร้นเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว  

๒. ปัญหาเชิงเศรษฐกิจ จากการที่ได้มีการวางรากฐานของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและได้มีการส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆ ทําให้เกิด
กลุ่มชนบางกลุ่มขึ้นในสังคม กลุ่มชนเหล่าน้ีคือกลุ่มนายทุนทั้งหลายซึ่งกลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อรัฐ
และเกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ระหว่างเมืองกับชนบท เกิดความเหลื่อมล้ําในสิทธิขั้น
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประชาชน หากจะพิจารณาในแง่ของสิทธิมนุษยชนแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศยังคงไม่ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนจากรัฐอยู่น่ันเอง 
โดยเฉพาะระบบราชการและนักการเมืองที่มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม ระบบทุนนิยม
เสรีที่เปิดกว้างมากข้ึนส่งผลต่อวิถีชีวิตและค่านิยมในการดํารงชีวิตในลักษณะทางสายกลาง ซึ่งได้แปร     
เปลี่ยนไป สิทธิมนุษยชนที่เคยมีอยู่โดยธรรมชาติในวิถีชีวิตของสังคมไทยเร่ิมถูกแทนที่ด้วยความเห็น
แก่ตัว การเอารัดเอาเปรียบ การละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันมากขึ้น ทั้งระหว่างผู้ใช้อํานาจรัฐกับ
ประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา สังคมไทยมีทั้งจุดอ่อนและ
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ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

๔๕  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

จุดแข็งที่ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และที่สําคัญคือ เกิดความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
ที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยในสังคมมาช้านาน และน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนชาติอ่ืนๆ 
เป็นสังคมที่มีประชาชนผู้ด้อยโอกาสทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอยู่กันจํานวนมาก  รัฐจึงต้อง
เป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็น     
ความคาดหวังและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ให้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างกว้างขวางมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา  

หัวใจสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีในส่วนที่เป็นพ้ืนฐานของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทยมีอยู่ ๓ ประการ คือ  

(๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการบริหารบ้านเมือง         
ด้วยการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ  

(๒) การปรับปรุงกระบวนการเลือกต้ังผู้แทนของประชาชนให้มีความโปร่งใส โดยมี
คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้กํากับดูแล  

(๓) การมีกลไกตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอย่างชัดเจน เช่น บทบาทของวุฒิสภา 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศาลปกครอง และผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๓. ปัญหาในมิติโครงสร้างการพัฒนากับการเมือง ในสังคมไทยมีพัฒนาการในด้านสิทธิ
มนุษยชนในกระแสการเมืองภาคประชาชนและการปฏิรูปทางการเมืองอย่างต่อเน่ือง แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียง
เครื่องมือกดขี่และลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาโดยตลอด การกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
บัญญัติได้ชัดแจ้งมักมาจากการเลือกต้ัง ซึ่งเป็นการกระทําละเมิดที่คนไทยไม่รู้ตัวด้วยซ้ํา เช่น การซื้อสิทธิ
ขายเสียงในการเลือกต้ัง นับเป็นความล้มเหลวของสิทธิมนุษยชนในฐานะหลักการของการสังคม 
การเมือง ภายใต้โครงสร้างอํานาจและกระบวนการพัฒนา เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยในช่วงทศวรรษ    
ที่ผ่านมา พิจารณาจากแง่มุมของโครงสร้าง สัมพันธภาพและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้ว 
การเมืองไทยยังมีความผันผวน รัฐควรตรากฎหมายขึ้นเพ่ือกําหนดรายละเอียดแห่งสิทธิ ขอบเขตและ
ข้อจํากัดในการใช้สิทธิ รวมทั้งอาจต้องยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายเช่นว่าน้ี รัฐธรรมนูญได้วางสภาพบังคับไว้สองด้าน คือ ด้านแรกสภาพ
บังคับทางการเมือง ซึ่งได้กําหนดให้เป็นสิทธิของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน 
ในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายอันเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพและแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐได้ ในกรณีที่ผู้มี
สิทธิเลือกต้ังเห็นว่ารัฐไม่ได้กระทําหน้าที่ดังกล่าวหรือทําล่าช้า หรือทําแล้วแต่ยังมีสาระไม่เพียงพอ 
สภาพบังคับทางกฎหมายซึ่งมีนัยว่า ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง และรัฐมีหน้าที่
ต้องตรากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ดําเนินการในเวลาที่เหมาะสม ทําให้บุคคล        
ผู้ควรได้รับสิทธิดังกล่าวไม่อาจใช้สิทธิได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ อย่างไรก็ตามในการตรากฎหมายน้ัน       
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ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

๔๖  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

การวางขอบเขตแห่งสิทธิและเสรีภาพหรือการจํากัดสิทธิเสรีภาพต้องทําเท่าที่จําเป็นและ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิเสรีภาพท่ีมีอยู่เดิมมิได้ เน้ือหาของกฎหมายยังอาจไม่คุ้มครอง
ประโยชน์ตามความจําเป็นที่รัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่ารากฐานเชิงโครงสร้างและ
กระบวนการในรัฐธรรมนูญในการออกกฎหมายเพ่ือกําหนดประโยชน์ต่างๆ ยังเป็นเพียงความหวังลมๆ 
แล้งๆ สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้จึงเป็นเพียงสิทธิและเสรีภาพของคนบางกลุ่มที่มี
สถานะและมีโอกาสในสังคมดีกว่า ในการยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม การใช้สิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของตนได้อย่างทัดเทียมกัน จึงเป็นหน้าที่ของรัฐหากยังคงมีโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการที่ไม่สมดุล ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม สิทธิเสรีภาพและสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ช้าหรือไม่เกิดขึ้นเลย  

๔. ปัญหาในเชิงมิติโครงสร้างทางการศึกษา ปัจจุบันแม้ในประเทศไทยจะมีอัตราการรู้หนังสือ 
ของประชาชนสูงกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตก็ตาม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถูกปลูกฝังให้รักการอ่าน
และประชาชนที่มีการศึกษาสูงเท่าน้ันที่จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน      
ซึ่งประชาชนเหล่าน้ีก็มักจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมือง และรู้ว่าตนมีสิทธิเสรีภาพอย่างไร ต่างจาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือในชนบทท่ีไม่มีโอกาส ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่จะมีผลต่อการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารแม้ว่าจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ อยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามประชาชนในชนบท
น้ีเองที่มักจะเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพอยู่เสมอๆ ประกอบกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นคนรักสงบจึงไม่กระตือรือร้นที่จะเรียกร้องหรือต่อสู้เพ่ือสิทธิเสรีภาพ และ
สิทธิมนุษยชนของตนเอง หรือในบางคร้ังก็ไม่กล้าเรียกร้องเน่ืองจากเกรงกลัวอํานาจและอิทธิพลเถื่อน
ที่จะมาคุกคามต่อชีวิตและครอบครัว ประกอบกับระบบการศึกษาของไทยต้ังแต่อดีต เป็นระบบที่ 
สอนให้เพียงแต่ท่องจํา ขาดการเสริมสร้างเทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ และนํามาสู่          
การยอมรับในหลักเกณฑ์ทางสังคมที่ถูกกําหนดโดยกลุ่มคนที่เป็นผู้นํา หรือผู้มีอิทธิพลต่อแนวความคิด 
หรือถูกชักจูงไปตามกระแสท่ีบุคคลเหล่าน้ันต้องการได้ง่าย 

 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๐) ได้ดําเนินงานโครงการ

ส่งเสริมและติดตามประเมินความก้าวหน้าการปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทแห่งชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชน วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงาน “การส่งเสริมและติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทแห่งชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชน (แผนแม่บทสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ ๑)” เพ่ือสรุปรวบรวม ประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิ
จากหน่วยงานที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๐ ในการติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าการปฏิบัติตามนโยบายและแผนฯ ฉบับแรก และนําข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการติดตาม 
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ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

๔๗  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ประเมินความก้าวหน้าน้ันไปปรับปรุงและพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ และเป็นข้อมูล
ประกอบการกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศในโอกาสต่อไป    

ผลการติดตามการดําเนินงานตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐของหน่วยงานต่างๆ ของ
ภาครัฐที่ได้แสดงไว้ในเอกสารการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี 
๒๕๕๐ และเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้แล้ว ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จผลการปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ มีจํานวน ๑๘ กระทรวงที่เป็นเจ้าภาพหลักจาก ๒๐ กระทรวงคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

และมีผลผลิตพร้อมตัวช้ีวัดทั้งหมดจํานวน ๑๗๖ ผลผลิตท ี่เกิดจากผลการดําเนินงานของกรมและ
หน่วยงานเทียบเท่ากรมจํานวน ๙๑ กรม จากจํานวน ๑๔๐ กรม คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ผลจาก
การศึกษาด้วยการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า หน่วยงานเหล่าน้ันไม่ได้นําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ ไปแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ หากแต่เป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ทั้งน้ีจากการพิจารณาวิธีการเขียนเป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประกอบคําของบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ๒๕๕๐ ดังน้ัน เมื่อนําผลการดําเนินงานดังกล่าวมาจําแนกตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทแห่งชาติสิทธิมนุษยชนตามที่กําหนดไว้ ๑๑ ด้าน และ ๒๐ 
กลุ่มเป้าหมายสรุปได้ ดังน้ี 

๑.  สรุปผลการติดตามดําเนินงาน ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
๑.๑ แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนจําแนกตามด้าน มีจํานวน ๙๒ ผลผลิต จําแนก

เป็น (๑) แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย มีจํานวน ๑๗ ผลผลิต                      
(๒) แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรม และกลุ่มเป้าหมาย มีจํานวน ๔ ผลผลิต (๓) แผนปฏิบัติ       
การสิทธิมนุษยชนด้านอาชีพ และกลุ่มเป้าหมาย มีจํานวน ๑๙ ผลผลิต (๔) แผนปฏิบัติการสิทธิ             
มนุษยชนด้านสาธารณสุข และกลุ่มเป้าหมาย มีจํานวน ๒๐ ผลผลิต (๕) แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน         
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเป้าหมาย มีจํานวน ๕ ผลผลิต (๖) แผนปฏิบัติการ            
สิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย และกลุ่มเป้าหมายได้รับ มีจํานวน ๒ ผลผลิต (๗) แผนปฏิบัติการสิทธิ         
มนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพและการรวมกลุ่ม มีจํานวน ๒ ผลผลิต (๘) แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน             
ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ มีจํานวน ๔ ผลผลิต (๙) แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนด้าน                
สิ ทธิ เสรี ภาพด้ านสื่ อสารมวลชน ไม่ มี หน่ วยราชการใดรายงานผลการปฏิ บั ติ งานด้ านน้ี                         
(๑๐)  แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองการปกครอง มีจํานวน ๑๕ ผลผลิต (๑๑) แผนปฏิบัติการ        
สิทธิมนุษยชนด้านศาสนา มีจํานวน ๔ ผลผลิต  

๑.๒ แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนแยกตามกลุ่มเป้าหมาย มีจํานวน ๔๕ ผลผลิต
ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายเด็ก จํานวน ๕ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายสตรี และครอบครัว จํานวน ๗ ผลผลิต 
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กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ จํานวน ๔ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วย จํานวน ๒ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย   
ผู้ติดเช้ือเอดส์ จํานวน ๘ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายคนต่างด้าว จํานวน ๓ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายคนจน 
จํานวน ๑ ผลผลิตกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้แรงงาน จํานวน ๑ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค จํานวน ๖ 
ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขัง จํานวน ๑ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการสงเคราะห์จากรัฐ 
จํานวน ๖ ผลผลิต ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่พบในรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐได้แก่ กลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้หนีภัย คนไร้สัญชาติ เกษตรกร ผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ผู้พ้นโทษ 
และชุมชน รวมทั้งสิ้น ๗ กลุ่มเป้าหมาย 

๑.๓ แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนที่ไม่มีรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๐ 
(๑) แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามด้านที่ไม่มีรายงานผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการสิทธิ
มนุษยชน ด้านสิทธิเสรีภาพและสื่อสารมวลชน (๒) แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย
พบว่า การรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ถูกละเมิดสิทธิและหรือไม่ได้รับ               
ความคุ้มครองที่ระบุไว้ในรายงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของคนพิการ แผนปฏิบัติการ
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธ์ุ แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของผู้หนีภัย แผนปฏิบัติการสิทธิ
มนุษยชนของคนไร้สัญชาติ แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของเกษตรกร แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของผู้พ้นโทษ แผนปฏิบัติการสิทธิ
มนุษยชนของผู้เสียหายในคดีอาญา แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของชุมชน 

๑.๔  แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนที่กําหนดเพ่ิม มีจํานวน ๑ แผน ได้แก่ แผนปฏิบัติ
การสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม มีจํานวน ๓๙ ผลผลิต ทั้งน้ีจากการติดตามผล           
การปฏิบัติงานตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ทางคณะที่ปรึกษาได้เพ่ิมแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน
ด้านกระบวนการยุติธรรมขึ้นเพื่อเป็นแผนรองรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผลผลิตของการดําเนินงานของ
หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม โดยท่ีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๑ ไม่ได้กําหนด
แผนปฏิบัติการด้านน้ี แต่มีการกําหนดแผนปฏิบัติการมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ต้องคุมขัง 
ผู้เสียหายในคดีอาญา 

 

เจตน์ สถาวรศีลพร (๒๕๕๒) ทําการวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความ
ยุติธรรมในสังคม : ข้อพิจารณาบางประการว่าด้วยกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความยุติธรรม กับ
สังคม สรุปได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายโดยคํานึงถึงเทศกาลบ้านเมือง ที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรมใน
สังคมน้ัน พึงต้องเป็นไปโดยคํานึงถึงเง่ือนไขต่างๆ ดังต่อไปน้ีประกอบด้วย  

ประการแรก จะต้องจํากัดตนเองอยู่ในบทบาทของผู้บังคับหรือปรับใช้กฎหมาย หรือ
กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ บทบาทของผู้ใช้และตีความกฎหมาย หาใช่ผู้ “บัญญัติกฎหมาย” ไม่ แม้ว่าตนจะ
เห็นว่ากฎหมายน้ันล้าหลังไม่สอดคล้องกับเทศกาลบ้านเมืองปัจจุบัน ก็เป็นหน้าที่ขององค์กรผู้ใช้
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อํานาจนิติบัญญัติที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายฉบับน้ัน หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ันๆ 
“เทศกาลบ้านเมือง” จะเข้ามามีบทบาทก็ต่อเมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นเปิดโอกาสให้ โดยจะ
ปรากฏออกมาในรูปของบทบัญญัติที่เรียกกันว่า “บทยุติธรรม” ถ้อยคําที่ปรากฏในบทบัญญัติ
ประเภทน้ีมักมีลักษณะเป็นคําอันมีความหมายทั่วไป เช่น “เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม” “มีเหตุ
จําเป็นอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้” หรือ “ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน” ซึ่ง
บทบัญญัติที่มีถ้อยคําเหล่าน้ีปรากฏอยู่ก็เป็นไปเพ่ือให้กฎหมายน้ัน มีความ “ยืดหยุ่น” หรือ “อ่อนตัว” 
อันหมายความโดยนัยได้ต่อไปว่า ผู้มีอํานาจบัญญัติกฎหมายน้ันประสงค์จะให้ผู้มีอํานาจบังคับใช้
กฎหมายสามารถใช้และตีความกฎหมายน้ันโดยอาศัยเทศกาลบ้านเมือง หรือคุณค่าทางสังคมอ่ืนเข้ามา
ช่วยได้ แต่เมื่อใดก็ตามท่ีความล้าหลังไม่ทันต่อเทศกาลบ้านเมืองของบทบัญญัติน้ันๆ ไม่อาจถูกแก้ไข
ได้ด้วยการใช้และตีความกฎหมายแล้ว ผู้บังคับใช้หรือปรับใช้กฎหมายจะต้องปล่อยให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
เข้าแก้ไขเยียวยาบทบัญญัติน้ันแทน ด้วยเหตุที่เกินอํานาจหน้าที่ของตนแล้ว  

ประการที่สอง จะต้องจําแนกแยกแยะระหว่าง “เทศกาลบ้านเมือง” ออกจาก 
“กระแสแห่งอารมณ์ของ (ผู้คนใน) สังคม” ให้ได้ โดยต้องไม่เข้าใจว่าทั้งสองปรากฏการณ์น้ันเป็น    
สิ่งเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น สังคม A วันน้ีมีความเหลื่อมล้ํา คนรวยซึ่งมีจํานวนน้อยแต่มีที่ดิน          
มีกรรมสิทธ์ิจํานวนมาก คนจนซึ่งมีจํานวนมาก แต่แทบจะหาคนที่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวได้น้อยมาก     
น่ีคือสภาวการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน และจากสภาพสังคมเช่นน้ี คนจนออกมาชุมนุม ออกมาประท้วง     
บอกว่าพวกตนไม่มีที่ดินทํากิน ขอที่ดินทํากินด้วย เอาท่ีดินมาจากคนรวย เอามาให้พวกตนทํากิน   
คนรวยแสดงออก ซึ่งความคิดของตนในเฟซบุ๊กว่าที่ดินที่ของเขาจํานวนมาก เขาหาได้มาโดย
นํ้าพักนํ้าแรงของเขาเอง หรือไม่ก็นับแต่รุ่นปู่รุ่นย่าของพวกเขา จะเอามาแบ่งให้คนอ่ืนได้อย่างไร ผู้คน
เห็นแตกต่างกัน แต่ละคนแต่ละฝ่ายต่างแสดงออกซึ่งความเห็นของตนหรือพวกตนให้ปรากฏแก่บุคคล
อ่ืนๆ ในสังคม น้ัน น่ีคือกระแสแห่งอารมณ์ของ (ผู้คนใน) สังคม กระแสแห่งอารมณ์เช่นน้ี ถ้ายัง
ดําเนินอยู่โดยต่างคนต่างแสดงออกความคิดของ (พวก) ตนโดยไม่ (พยายาม) สนใจหรือ (พยายาม) 
รับฟังความเห็นของ คนอ่ืนหรือฝ่ายอ่ืน ความแตกต่างกันน้ีได้ก่อให้ผู้คนในสังคมน้ันเกิดความขัดแย้ง
จนกลายเป็นความรุนแรงในที่สุด สังคมน้ันก็จะมีสภาพกลียุค น่ีก็แปรมาเป็นสภาวการณ์ของบ้านเมือง
อีกเช่นกัน “สภาวการณ์บ้านเมือง หรือเทศกาลบ้านเมือง” กับ “กระแสแห่งอารมณ์ของ (ผู้คนใน) 
สังคม” แม้จะแตกต่างกัน แต่ก็เป็นเหตุปัจจัยของกันและกัน ไม่ได้แยกขาดจากกันไปเลยอย่างสมบูรณ์ 
และ ประการต่อมา การบังคับหรือปรับใช้กฎหมายโดยที่ต้องจําแนกสองปรากฏการณ์ดังกล่าวให้ได้ 
และบังคับหรือปรับใช้กฎหมายโดยให้ความสําคัญกับเทศกาลบ้านเมืองเป็นที่ต้ังน้ัน ผู้มีอํานาจพึงจัก
ต้องดําเนินการปรับและบังคับใช้กฎหมายโดยระลึกอยู่เสมอว่าตนมีหน้าที่ทําให้เจตนาของสังคม      
“ความยุติธรรม” เกิดเป็นจริงขึ้นให้ได้ในสังคม โดยตนน้ันจะต้องไม่ทําไปเพ่ือให้คนพวกไหนรัก 
หรือไม่ทําเพราะกลัวว่าคนพวกน้ันจะเกลียด หรือรักคนพวกน้ีเลยทําประโยชน์ให้เพียงแต่คนพวกน้ี 
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เช่นดังตัวอย่างข้างต้น หากสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันของสังคม A มีความเหลื่อมล้ํา และเผอิญ
ปรากฏมีกฎหมายว่าด้วยภาษีมรดก (ที่ดิน) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ผู้มีอํานาจบัญญัติเห็นร่วมกันว่าจะ
สามารถเยียวยาสภาพสังคมท่ีเหลื่อมล้ําได้ออกมาบังคับใช้ ผู้มีอํานาจบังคับหรือปรับใช้กฎหมาย
ดังกล่าว จะต้องดําเนินการให้กฎหมายน้ันแสดงกําลังบังคับการออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยท่ี   
ไม่จําเป็นต้องสนใจอารมณ์ของผู้คนในสังคม ที่มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นปกติธรรมดา เรียก
โดยรวมได้ว่าผู้มีอํานาจพึงจักต้องทําหน้าที่บังคับหรือปรับใช้กฎหมายโดยปราศจากอคติเป็นที่ต้ัง 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้าน้ี  

ทั้งหมดนี้คือทัศนะเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมขึ้นมาใน
สังคมซึ่งกล่าวโดยเฉพาะสังคมไทย ทั้งน้ีคนในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรือหน้าที่ใด ทุก ๆ คนจะต้อง
เก่ียวข้องกับกฎหมายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่เฉพาะแต่ผู้มีอํานาจบังคับใช้หรือปรับใช้กฎหมายเท่าน้ัน  

ดังน้ันความยุติธรรมในสังคมจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมาจากผู้คนทุกคนในสังคมไทย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พึงจะต้องปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วย     
ความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวง สมด่ังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ว่า อคติน้ันไม่ใช่เพียงร่างกายต้องไม่ไปในที่ที่ไม่ควรไป จิตใจต้องไม่เร่ร่อนไปในที่ไหนที่ไม่ควรด้วย 
และจะต้องไม่คิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศชาติ     
ที่สําคัญคือจะต้องมีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และการที่จะทําหน้าที่ให้ดีน้ัน              
จะต้องขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เรื่อยๆ นําความรู้ที่มีไปใช้ให้ดําเนินไปโดยดีในทางการงาน  
และต้องให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้มากขึ้น ทําให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข และส่งเสริม        
ระบอบประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน  

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า  ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยไม่ได้
เกิดมาจากเรื่องด้านการบังคับใช้กฎหมายเพียงด้านเดียวเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางโครงสร้างทางสังคมระหว่างคนจน คนรวย คนมีการศึกษาและคนไร้การศึกษา ปัญหาดังกล่าวน้ี
สะสมมาเป็นเวลานานหลายปี ในทางด้านกฎหมายเช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน หรือกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน แต่ก็ยังมีการละเมิดสิทธิกันอยู่อย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคําว่าสิทธิมนุษยชน ประการสําคัญ
เจ้าหน้าที่ตํารวจบางส่วนที่ทําหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็ไม่มีความรู้อย่างลึกซึ้งกับการบังคับใช้
กฎหมาย ทําให้เกิดการละเมิดสิทธิ การเรียกร้องสิทธิ และการใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างผิดๆ มาโดย
ตลอด งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจึงมุ่งเน้นไปยังการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน การศึกษา    
ตัวบทกฎหมายในการบังคับใช้ การอบรมให้เจ้าหน้าที่ตํารวจและประชาชนมีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย
ด้านสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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 บทที่  ๓ 
รูปแบบและวิธีการดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้ดําเนินงานตามรูปแบบและวิธีดําเนินการวิจัยทางด้าน     

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเริ่มต้ังแต่การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ พร้อมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
๓.๑ กรอบแนวคิดในการรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ีคณะผู้วิจัยทําการวิจัยโดยการสํารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจใน
สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๗ ที่มีระดับผู้บริหาร
ตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป จํานวน ๑๐ คน  ระดับสารวัตรและรองสารวัตร จํานวน ๑๐ คน       
และระดับช้ันประทวน จํานวน ๑๐ คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามและการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย มีวิธีการแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๓.๑ กรอบแนวคิดในการรวบรวมข้อมูล 

การวิจัย
เชิงคุณภาพ 

การวิจัย
เชิงปริมาณ 

เจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล   ๓๐ คน

สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ๑ ภาค ๒ และ ภาค ๗ 

ระดับผู้ บริหาร
ตําแหน่งต้ั งแต่  
ผู้กํากับการขึ้นไป 

ระดับสารวัตร
และรองสารวัตร 

ร ะ ดั บ ช้ั น
ประทวน 

   ๑๐ คน ๑๐ คน๑๐ คน

เจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล   ๑,๔๓๐
คน

สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ๑ ภาค ๒ และ ภาค ๗ 

ระดับสัญญาบัตร และระดับช้ันประทวน 
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๓.๒  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๒.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมการวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามท่ีใช้สอบถาม    

กลุ่มตัวอย่างให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๓ จากจํานวนประชากรท้ังหมด ๔๓,๘๐๐ คน คิดเป็นจํานวน   
กลุ่มตัวอย่าง ๑,๔๓๐ คน แบ่งเป็นช้ันประทวนจํานวน ๑,๑๐๓ คน และช้ันสัญญาบัตรจํานวน     
๓๒๗ คน โดยแบบสอบถามมีจํานวน ๕ ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยไป เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับช้ันยศ ที่ต้ังหน่วยงาน ประสบการณ์ในการทํางาน  

ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิ 
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ตอนที่ ๓ ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

ตอนที่ ๔ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

ตอนที่ ๕ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

แบบสอบถามตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามแบบวัดระดับความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยวัดความรู้แบบข้อสอบมีข้อคําถามแบบรู้ และไม่รู้  ส่วนความเข้าใจเป็น     
ข้อคําถามแบบมาตราประมาณค่า โดยมีระดับความเข้าใจ ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด  

การวัดค่าและเกณฑ์การแบ่งความคิดเห็น 
ในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวัดทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง กําหนดมาตราวัดระดับ

ทัศนคติ  โดยใช้วิธีการแบบ  Likert  Scale  วัดจากตัวแปรที่กําหนดขึ้นตามเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล  โดยแบ่งระดับการให้คะแนนทัศนคติ  ดังน้ี 

มากที่สุด ให้คะแนนข้อละ ๕ คะแนน 
มาก ให้คะแนนข้อละ ๔ คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนนข้อละ ๓ คะแนน 
น้อย ให้คะแนนข้อละ ๒ คะแนน 
น้อยที่สุด ให้คะแนนข้อละ ๑ คะแนน 
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แบ่งเกณฑ์ระดับความคิดเห็นตามระดับคะแนนความคิดเห็นเฉล่ีย  ดังน้ี 
ระดับคะแนนเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๘๐ คะแนน จัดเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติน้อยที่สุด 
ระดับคะแนนเฉล่ีย ๑.๘๑ – ๒.๖๐ คะแนน จัดเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติน้อย 
ระดับคะแนนเฉล่ีย ๒.๖๑ – ๓.๔๐ คะแนน จัดเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉล่ีย ๓.๔๑ – ๔.๒๐ คะแนน จัดเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติมาก 
ระดับคะแนนเฉล่ีย ๔.๒๑ – ๕.๐๐ คะแนน จัดเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติมากที่สุด 
แบบสอบถามตอนที่ ๓ และตอนที่ ๔ เป็นแบบข้อคําถามแบบประมาณค่า หรือข้อคําถาม

แบบเรทต้ิงสเกล มี ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
แบบสอบถามตอนที่ ๕ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
 

๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมการวิจัยเชิงคุณภาพ 
แบบสัมภาษณ์ในการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน ๔ ตอนดังน้ี 
๑) ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และ

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐  

๒) กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งหลักการ มาตรฐานสากล และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง   

๓) ทัศนคติที่มี ต่อเรื่ องการบังคับใ ช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิท ธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

๔) แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  

โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
ประเด็นสัมภาษณ์ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย

กับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
๑) ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และ

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐  



บทท่ี  ๓ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

๕๔ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์

(๑) ท่านคิดว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ หรือไม่ เพียงใด 

(๒) การบังคับใช้กฎหมายเรื่องใดบ้างที่ท่านยังไม่เข้าใจ และคิดว่าเป็น
จุดอ่อนในการทํางานของท่าน 

(๓) ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง    
การบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน หรือไม่อย่างไร 

(๔) ถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐   
ท่านคิดว่าควรมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

(๕) ท่านมีแนวคิดอย่างไรในการสร้างทัศนคติที่ดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

๒) กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งหลักการ มาตรฐานสากล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   

(๑) ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมท้ังหลักการมาตรฐานสากลและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
หรือไม่ อย่างไร 

(๒) ท่านคิดว่าในปัจจุบัน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักการ มาตรฐานสากล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพเพียงพอ
หรือไม่  อย่างไร 

(๓) ท่านคิดว่าประเทศไทยควรมีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นใดบ้าง 

(๔) จุดอ่อน และจุดแข็งของเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยในการบังคับใช้กฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนมีเรื่องใดบ้าง 

๓) ทัศนคติที่มี ต่อเรื่ องการบังคับใ ช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิท ธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

(๑) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในปัจจุบัน 

(๒) ในปัจจุบันท่านได้ปฏิบัติงานอย่างไรบ้างในการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน  และท่านคิดว่าท่านได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถแล้ว
หรือไม่ อย่างไร 
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(๓) ท่านคิดว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย
กับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนหรือไม่ อย่างไร 

(๔) ท่านคิดว่าในปัจจุบันประชาชนได้เข้าถึงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมหรือไม่ อย่างไร 

(๕) ท่านคิดว่าประชาชนได้รับประโยชน์ในด้านการบังคับใช้กฎหมายกับ
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนหรือไม่ อย่างไร  

๔) แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  

(๑) ในปัจจุบันท่านเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง และท่านเห็นว่าควรแก้ไข
อย่างไร 

(๒) ท่านเห็นว่าควรมีการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนไปในทิศทางใด อย่างไร 
 
๓.๓  การทดสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 

ในการวัดค่าความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการตาม
ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ มีขั้นตอนในการทดสอบดังต่อไปน้ี 

 
การวิจัยเชิงปริมาณ  มีวิธีการหาทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดังน้ี 
๑) คณะผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  

ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจจากกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล ภาค ๗ จํานวน ๓๐ คน  คณะผู้วิจัยทดสอบเครื่องมือหรือแบบสอบถามหาค่าความเช่ือมั่น  
(Reliability)  ของแบบสอบถามตามวิธีการสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha 
coefficient) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ข้อคําถามที่นํามาหา 
ค่าความเช่ือมั่นได้น้ันจะต้องเป็นคําถามแบบความเรียง หรือแบบประเมินค่า (Rating Scale)  

๒) ผลการทดสอบความเช่ือมั่น(Reliability)  ของแบบสอบถาม ตามวิธีการสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) พบว่า ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ ๐.๙๔    
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การวิจัยเชิงคุณภาพ    มีวิธีการหาทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ดังน้ี 
๑) คณะผู้วิจัยได้นําแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงประเด็นคําถาม

เรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญทําการตรวจสอบ ด้วยวิธีการหาความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ 
(Validity) หรือค่า IOC  

๒) ผลการหาค่าความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ (Validity) พบว่า ส่วนใหญ่ได้ค่า IOC 
ระหว่าง ๐.๕๐ - ๑.๐๐ ซึ่งแสดงว่าข้อคําถามในแบบสัมภาษณ์มีค่าความเที่ยงตรงที่สามารถนําไปใช้ได้จริง 
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บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ              
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศ     
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักการมาตรฐานสากล และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และประเมินผลทัศนคติที่มีต่อ
เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ตลอดจนนําเสนอแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  

คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 
สถิติค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)        
แล้วอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณและนําเสนอในรูปแบบของตารางเพื่อแจกแจงความถ่ีและค่าสถิติตาม
ตัวแปรและประเด็นการสอบถามในแต่ละด้าน  ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพอธิบายผลการวิจัยด้วย          
การบรรยายผลจากประเด็นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  โดยอธิบายตามหลักทางวิชาการและสรุป
ประเด็นสําคัญเป็นแผนภูมิหรือแผนภาพ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากย่ิงขึ้น   

คณะผู้ วิจัยได้กําหนดหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบการวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย        
เพ่ือจัดลําดับข้อมูลให้มีความสอดคล้องกัน พร้อมทั้งสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังน้ี 

๔.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ 
๔.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๔.๓ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

๔.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ 
ประเด็นสําคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณจากข้อค้นพบ มีดังน้ี 
๔.๑.๑  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
๔.๑.๒  ความ รู้ความเข้ า ใจของ เ จ้าหน้าที่ ตํ ารวจเ ก่ียว กับเรื่ อ งสิท ธิม นุษยชน             

และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมท้ังหลักการ
มาตรฐานสากลและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 ๔.๑.๓ ทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน 
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                                                                                                ๕๘ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

๔.๑.๔   พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ    
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

๔.๑.๕   แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
 

๔.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น ๑,๔๓๐ คน  โดยสอบถามเก่ียวกับ   

การบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะที่ ๑ พบว่า      
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน ๑,๓๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐ และเพศหญิง จํานวน ๕๗ คน            
คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ มีอายุระหว่าง ๔๑- ๕๐ ปี จํานวน ๖๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕ รองลงมามีอายุ
ระหว่าง ๓๐ – ๔๐ ปี จํานวน ๔๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖ และอายุมากกว่า ๕๐ ปี จํานวน ๒๓๒ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒   

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี  จํานวน ๘๔๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๐ รองลงมาคือตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๙.๔๐  
และระดับปริญญาโท จํานวน ๑๖๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๕๐   ซึ่งในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับช้ันยศ จ.ส.ต. - ด.ต  จํานวน  ๘๙๙  คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙  
รองลงมาระดับช้ันยศ ร.ต.ต. - ร.ต.อ. จํานวน ๒๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗  และระดับช้ันยศ ส.ต.ต. - 
ส.ต.อ. จํานวน ๒๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓ ตามลําดับ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล จํานวน ๕๒๗ คน              
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙  รองลงมาสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑  จํานวน ๔๓๔ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๓  
และสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗   จํานวน ๒๔๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุราชการระหว่าง ๑๐ – ๑๙ ปี จํานวน ๕๒๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙  รองลงมามีอายุราชการ               
ระหว่าง   ๒๐ - ๒๙ ปี จํานวน ๔๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕ และอายุราชการน้อยกว่า ๑๐ ปี จํานวน ๒๔๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓   

ปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านปราบปรามมากที่สุด จํานวน ๘๘๓ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗  รองลงมาเป็นด้านสืบสวน จํานวน ๓๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และด้านสอบสวน 
จํานวน ๒๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐  ตามลําดับ  ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๔.๑ 
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ตารางที่  ๔.๑  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แจกแจงตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จํานวน 

(๑,๔๓๐) 
ร้อยละ
(๑๐๐) 

๑.  เพศ  
๑.๑  ชาย 
๑.๒  หญิง 

๑,๓๗๓ 
๕๗ 

๙๖.๐
๔.๐ 

๒.  อายุ  
     ๒.๑  น้อยกว่า  ๓๐ ปี 
     ๒.๒  ๓๐ – ๔๐  ปี 
     ๒.๓  ๔๑ – ๕๐  ปี 
     ๒.๔  มากกว่า  ๕๐ ปี 

๑๒๕ 
๔๓๗ 
๖๓๖ 
๒๓๒ 

๘.๗๐
๓๐.๖ 
๔๔.๕ 
๑๖.๒ 

๓.  ระดับการศึกษา  
๓.๑  ตํ่ากว่าปริญญาตร ี
๓.๒  ปริญญาตรี 
๓.๓  ปรญิญาโท 

๔๒๐ 
๘๔๕ 
๑๖๕ 

๒๙.๔๐
๕๙.๑๐ 
๑๑.๕๐ 

๔.  ระดับช้ันยศ  
๔.๑  ส.ต.ต. - ส.ต.อ. 
๔.๒  จ.ส.ต. - ด.ต 
๔.๓  ร.ต.ต. - ร.ต.อ. 
๔.๔  พ.ต.ต. - พ.ต.อ. 

๒๐๔ 
๘๙๙ 
๒๒๕ 
๑๐๒ 

๑๔.๓
๖๒.๙ 
๑๕.๗ 
๗.๑ 

๕. สังกัดหน่วยงาน  
๕.๑  กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๕.๒  กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ 
๕.๓  กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒ 
๕.๔  กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ 

๕๒๗ 
๔๓๔ 
๒๒๔ 
๒๔๕ 

๓๖.๙
๓๐.๓ 
๑๕.๗ 
๑๗.๑ 
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ตารางที่  ๔.๑  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  แจกแจงตามลักษณะข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จํานวน 

(๑,๔๓๐) 
ร้อยละ
(๑๐๐) 

๖.  อายุราชการ  
     ๖.๑  น้อยกว่า  ๑๐ ปี 
     ๖.๒  ๑๐ – ๑๙  ปี 
     ๖.๓  ๒๐ – ๒๙  ปี 
     ๖.๔  ๓๐ – ๓๙  ปี 
     ๖.๕  ต้ังแต่  ๔๐ ปี ขึ้นไป 

๒๔๘ 
๕๒๗ 
๔๕๐ 
๑๙๗ 
๘ 

๑๗.๓
๓๖.๙ 
๓๑.๕ 
๑๓.๘ 
๐.๖ 

๗.  ตําแหน่งปัจจุบัน  
๗.๑  ด้านสืบสวน 
๗.๒  ด้านสอบสวน 
๗.๓  ด้านปราบปราม 

๓๑๘ 
๒๒๙ 
๘๘๓ 

๒๒.๒
๑๖.๐ 
๖๑.๗ 

 
๔.๑.๒  ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักการ
มาตรฐานสากล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๔.๑.๒.๑ ข้อค้นพบจากการสอบถาม 
ในส่วนของความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม  จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  ๑,๔๓๐  คน พบว่า  ข้อคําถามวัด         
ความรู้ความเข้าใจที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้องมากที่สุด คือข้อคําถามว่า “สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่
จําเป็นในการดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีและมีคุณค่าของมนุษย์ เป็นมาตรฐานขั้นตํ่าที่พึงมี หากมี      
การล่วงละเมิดต่อสิทธิดังกล่าวย่อมจะได้รับการรับรองคุ้มครองโดยกฎหมาย” จํานวน  ๑,๔๐๑ คน     
คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๐ ข้อคําถามที่ตอบถูกมากรองลงมาคือคําถาม “เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดี    
อย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เก่ียวกับความรุนแรงทางเพศ” 
จํานวน ๑,๓๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙ และข้อคําถามว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําช้ีแจง 
และเหตุผลจากหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐ วิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น”          
จํานวน ๑,๓๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖  ตามลําดับ   
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ในส่วนของการตอบข้อคําถามที่ใช้วัดความรู้ความเข้าใจข้อที่กลุ่มตัวอย่าง
ตอบคําถามผิดมากที่สุด  คือข้อคําถามว่า “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป .ป .ช . ) เป็นกลไกการคุ้ มครองสิทธิที่ ไม่ ได้จัดต้ังขึ้ นตามรัฐธรรมนูญ” จํานวน ๕๘๖ คน                     
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐  คําถามที่ตอบผิดมากรองลงมาคือคําถาม “อานนท์กระทําผิดซึ่ งหน้า                 
ในความผิดลหุโทษในเวลากลางคืนแล้วหลบหนีเข้าบ้านของตนเอง ซึ่งเจ้าพนักงานตํารวจผู้ไล่จับรู้จักอย่าง
ดีแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าอานนท์จะหลบหนีต่อไปอีก เจ้าพนักงานตํารวจผู้ไล่จับมีอํานาจเข้าไปจับกุม
อานนท์ในที่รโหฐานได้” จํานวน ๔๘๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ และข้อคําถามว่า  “กํานันเสือเห็นเขียว
เจ้าของบ้านกับพวกกําลังต้มกลั่นสุราเถื่อนอยู่ในบ้านในเวลากลางคืน กํานันเสือกับราษฎรมีอํานาจ      
เข้าไปจับกุมเขียวได้” จํานวน  ๔๘๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘  ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ ๔.๒ 
 
ตารางที่ ๔.๒ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิ      

ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐  

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน               
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

จํานวน
ผู้ตอบถูก
(ร้อยละ) 

จํานวน
ผู้ตอบผดิ
(ร้อยละ) 

๑. สิทธิมนุษยชน คือ การรับรองคุ้มครองโดยกฎหมายเท่าน้ัน
 

๙๖๘ 
(๖๗.๗) 

๔๖๒
(๓๒.๓) 

๒. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จํ าเป็นในการดํารงชี วิต  
อย่างมีศักด์ิศรีและมีคุณค่าของมนุษย์ เป็นมาตรฐานขั้นตํ่าที่พึงมี 
หากมีการล่วงละเมิดต่อสิทธิดังกล่าว  ย่อมจะได้รับการรับรอง
คุ้มครองโดยกฎหมาย   

๑,๔๐๑ 
(๙๘.๐) 

๒๙
(๒.๐) 

๓. สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิ ที่ ติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่กําเนิด 
ซึ่งไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หรือแจกให้กับผู้หน่ึงผู้ ใดได้ 
สิทธิดังกล่าวน้ีมีความเป็นสากลและเป็นนิรันดร์   

๑,๓๑๙ 
(๙๒.๒) 

๑๑๑
(๗.๘) 

๔. ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่มิอาจล่วงละเมิดได้ เป็นสิ่งซึ่ง  
ต้องให้ความเคารพและต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐ    

๑,๓๗๐ 
(๙๕.๘) 

๖๐
(๔.๒) 
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ตารางที่ ๔.๒ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิ        
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ (ต่อ) 

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน               
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

จํานวน
ผู้ตอบถูก
(ร้อยละ) 

จํานวน
ผู้ตอบผดิ
(ร้อยละ) 

๕. การจํากัดเสรีภาพจะกระทําได้ ถ้าเป็นการรักษาความม่ันคงของรัฐ
หรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพ่ือป้องกันการผูกขาดหรือ  
ขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน   

๑,๒๓๐ 
(๘๖.๐) 

๒๐๐
(๑๔.๐) 

๖. บุ คคล ย่ อมมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บข้ อมู ล  คํ า ช้ี แจง  และเหตุ ผลจาก  
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  

๑,๓๘๑ 
(๙๖.๖) 

๔๙
(๓.๔) 

๗. ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า มหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน ใ นป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
เรายึดรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

๑,๓๐๙ 
(๙๑.๕) 

๑๒๑
(๘.๕) 

๘. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐกับ
ประชาชน  

๑,๑๕๐ 
(๘๐.๔) 

๒๘๐
(๑๙.๖) 

๙. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เป็นกลไกการคุ้มครองสิทธิที่ไม่ได้จัดต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญ   

๘๔๔ 
(๕๙.๐) 

๕๘๖
(๔๑.๐) 

๑๐. ประชาชนที่ ถู กละ เมิ ดสิ ท ธิ ม นุษยชน  สามารถแ จ้ ง ไ ด้ที่  
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๑,๑๙๓ 
(๘๓.๔) 

๒๓๗
(๑๖.๖) 

๑๑. การละเมิดสิท ธิมนุษยชนจากภาคเอกชน/ประชาชน  คือ  
การประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน รวมถึงการ  
เอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมจากผู้ที่มีสถานภาพทางสังคม 
หรือเศรษฐกิจ  

๑,๓๑๖ 
(๙๒.๐) 

๑๑๔
(๘.๐) 

๑๒. การละเมิดสิท ธิมนุษยชนจากภาครัฐ  เ ช่น  การใ ช้ อํานาจ  
ที่ไม่เป็นธรรม หรือการใช้อํานาจโดยมีทัศนคติเชิงอํานาจนิยม 
ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทางนโยบายของรัฐ การออกกฎหมาย  
หรือบริหารราชการที่มีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ รวมตลอดถึงวิถี
ชีวิตของชุมชน  

๑,๓๓๕ 
(๙๓.๔) 

๙๕
(๖.๖) 

 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๖๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๒ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิ       
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ (ต่อ) 

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน               
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

จํานวน
ผู้ตอบถูก
(ร้อยละ) 

จํานวน
ผู้ตอบผดิ
(ร้อยละ) 

๑๓. บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม  
ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่ นและของชาติและมีส่ วนร่ วม  
ในการจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน  

๑,๓๗๘ 
(๙๖.๔) 

๕๒
(๓.๖) 

๑๔. การคัดค้านการเลือกต้ังโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ถือเป็นเสรีภาพ  
ของบุคคล  

๑,๒๔๙ 
(๘๗.๓) 

๑๘๑
(๑๒.๗) 

๑๕. การเคลื่อนย้ายถิ่นตามความสมัครใจ ถือเป็นเสรีภาพของบุคคล
 

๑,๓๑๘ 
(๙๒.๒) 

๑๑๒
(๗.๘) 

๑๖. การชุมนุมประท้วงโดยมีอาวุธ ถือเป็นเสรีภาพของบุคคล  
 

๑,๒๒๙ 
(๘๕.๙) 

๒๐๑
(๑๔.๑) 

๑๗. การประหารชีวิตนักโทษตามกฎหมายเป็นการกระทําที่ไม่ขัด  
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ 
ในชีวิตและร่างกาย 

๑,๑๗๑ 
(๘๑.๙) 

๒๕๙
(๑๘.๑) 

๑๘. การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ  

๑,๓๓๘ 
(๙๓.๖) 

๙๒
(๖.๔) 

๑๙. ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจําเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการ
พิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดี
อย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐาน  
ตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ 
และการได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว  

๑,๓๗๘ 
(๙๖.๔) 

๕๒
(๓.๖) 

๒๐. ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย และพยานคดีอาญา มีสิทธิได้รับความ
คุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จําเป็น เหมาะสมจากรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรม ต้ังแต่ช้ันสอบสวน ช้ันฟ้องร้อง และช้ันพิจารณาคดี 

๑,๓๗๖ 
(๙๖.๒) 

๕๔
(๓.๘) 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๖๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๒ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิ        
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ (ต่อ) 

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน               
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

จํานวน
ผู้ตอบถูก
(ร้อยละ) 

จํานวน
ผู้ตอบผดิ
(ร้อยละ) 

๒๑. การ เข้ า ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของ  
ผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้น เคหสถานหรือในที่รโหฐาน 
จะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   

๑,๓๗๙ 
(๙๖.๔) 

๕๑
(๓.๖) 

๒๒. การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใด  
ไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคล  
ในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระทํา
มิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ดังน้ัน การแถลงข่าว 
การจับกุม มีผู้ถูกจับร่วมอยู่ด้วย โดยที่ผู้ถูกจับไม่ยินยอม ย่อมกระทําได้  

๑,๑๕๒ 
(๘๐.๖) 

๒๗๘
(๑๙.๔) 

๒๓. การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน
รวมท้ัง การกระทําด้วยประการอ่ืนใดเพ่ือให้ล่วงรู้ถึงข้อความ  
ในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระทํามิได้  เว้นแต่
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษา
ความมั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน    

๑,๓๕๗ 
(๙๔.๙) 

๗๓
(๕.๑) 

๒๔. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดี
อย่างเหมาะสม และย่อมมี สิ ทธิ ได้ รั บการปฏิ บั ติที่ เหมาะสม  
ในคดีที่เก่ียวกับความรุนแรงทางเพศ  

๑,๓๘๕ 
(๙๖.๙) 

๔๕
(๓.๑) 

๒๕. ในคดีอาญา ผู้ ต้องหาหรือจําเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือ  
การพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดี
อย่างเพียงพอ การตอบสนองหรือได้รับทราบพยานหลักฐาน  
ตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และ  
การได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว   

๑,๓๓๙ 
(๙๓.๖) 

๙๑
(๖.๔) 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๖๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๒ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิ       
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ (ต่อ) 

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน               
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

จํานวน
ผู้ตอบถูก
(ร้อยละ) 

จํานวน
ผู้ตอบผดิ
(ร้อยละ) 

๒๖. เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจย่อมมีอํานาจในการจับผู้ใด 
โดยไม่จําเป็น ต้องมีหมายจับหรือคําสั่งของศาล   

๙๖๒ 
(๖๗.๓) 

๔๖๘
(๓๒.๗) 

๒๗. ตํารวจสามารถค้นในที่รโหฐาน โดยไม่มีหมายค้นได้ เมื่อได้รับ
ความยินยอมจากผู้ครอบครองที่รโหฐาน  

๙๙๓ 
(๖๙.๔) 

๔๓๗
(๓๐.๖) 

๒๘. มีพยานหลักฐานยืนยันการกระทําความผิด แต่ผู้ต้องหายังคง
ปฏิเสธ การที่ผู้ ต้องหาที่ถูกเจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายเพ่ือให้  
รับสารภาพถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

๑,๓๓๘ 
(๙๓.๖) 

๙๒
(๖.๔) 

๒๙. ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดทางอาญาโดยที่การพิจารณาตัดสิน  
ยังไม่ถึงที่สุด ผู้ที่ถูกกล่าวหาจะอยู่ในฐานะผู้บริสุทธ์ิ  

๑,๓๖๒ 
(๙๕.๒) 

๖๘
(๔.๘) 

๓๐. ตํารวจค้นตัวเจนเชิงกับพวกขณะยืนซุบซิบกันหลังสถานีรถไฟ 
โดยตํารวจติดตามคนร้ ายคดีปล้นทรัพย์หนีข้ ามท้องที่ มา 
และได้ร่วมกับตํารวจในท้องที่ทําการติดตาม และมีเหตุสงสัยอันควร
ที่จะทําการค้น คือ สงสัยว่าจะมีอาวุธปืนและของผิดกฎหมาย เช่นน้ี 
ค้นตัวเจนเชิงโดยไม่จําต้องมีหมายค้นได้  

๑,๓๖๙ 
(๙๕.๗) 

๖๑
(๔.๓) 

๓๑. วัยรุ่นเดินอยู่ในทางสาธารณะ คนหน่ึงเป็นผู้ต้องหาที่มีผู้แจ้งว่า  
จะไปทําความผิด เป็นเหตุอันควรสงสัยว่าจะทําความผิด และมีอาวุธที่
จะนําไปใช้ทําผิด ตํารวจค้นได้  

๑,๓๖๑ 
(๙๕.๒) 

๖๙
(๔.๘) 

๓๒. กํานันเสือเห็นเขียวเจ้าของบ้านกับพวกกําลังต้มกลั่นสุราเถื่อน  
อยู่ในบ้านในเวลากลางคืน กํานันเสือกับราษฎรมีอํานาจเข้าไปจับกุม
เขียวได้   

๙๔๖ 
(๖๖.๒) 

๔๘๔
(๓๓.๘) 

๓๓. อานนท์กระทําผิดซึ่งหน้าในความผิดลหุโทษในเวลากลางคืนแล้ว  
หลบหนีเข้าบ้านของตนเอง ซึ่งเจ้าพนักงานตํารวจผู้ไล่จับรู้จักอย่างดีแล้ว 
เมื่อไม่ปรากฏว่าอานนท์จะหลบหนีต่อไปอีก เจ้าพนักงานตํารวจผู้ไล่จับมี
อํานาจเข้าไปจับกุมอานนท์ในที่รโหฐานได้  

๙๔๔ 
(๖๖.๐) 

๔๘๖
(๓๔.๐) 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๖๖ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๒ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิ      
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ (ต่อ) 

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน                
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

จํานวน
ผู้ตอบถูก
(ร้อยละ) 

จํานวน
ผู้ตอบผดิ
(ร้อยละ) 

๓๔. ไก่ เป็นตัวการร่วมกระทําผิดกับไข่ ในการกระทําความผิดฐาน  
ขายเมทแอมเฟตามีน การท่ีไข่ขายเมทแอมเฟตามีนให้แก่จ่าสิบตํารวจ
สมศักด์ิเป็นความผิดซึ่งหน้า เมื่อไข่ถูกจับกุมแล้วได้นําจ่าสิบตํารวจ
สมศักด์ิไปจับกุมไก่ในห้องพักของไก่ซึ่งเป็นที่รโหฐาน จ่าสิบตํารวจ
สมศักด์ิมีอํานาจที่จะจับกุมไก่ได้ 

๑,๑๗๒ 
(๘๒.๐) 

๒๕๘
(๑๘.๐) 

๓๕. เงินกับทองอยู่บ้านหลังติดกัน จัดงานเลี้ยงกันส่งเสียงดังบ่อยๆ 
วันหน่ึงบ้านข้างเคียงแจ้งตํารวจให้มาตรวจสอบ ทั้งสองบอกว่าเป็น
สิทธิของตนเพราะการส่งเสียงดังก็ทําในบ้านของตนเอง การกระทําของ
เงินและทองเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

๑,๒๐๒ 
(๘๔.๑) 

๒๒๘
(๑๕.๙) 

๓๖. เจ้าหน้าที่ตํารวจดักฟังโทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัย ถือเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

๑,๒๐๑ 
(๘๔.๐) 

๒๒๙
(๑๖.๐) 

๓๗. การขังลืมผู้ต้องหาของตํารวจเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ๑,๓๖๖ 
(๙๕.๕) 

๖๔
(๔.๕) 

๓๘. ปรีชาไม่พอใจการทํางานของรัฐบาลจึงชักชวนผู้ที่มีความคิดเห็นตรงกัน
มาชุมนุมประท้วงการทํางานของรัฐบาลที่หน้าทําเนียบรัฐบาลโดยสงบ  
การกระทําของปรีชาผิดกฎหมาย   

๑,๐๘๓ 
(๗๕.๗) 

๓๔๗
(๒๔.๓) 

๓๙. ในช้ันสอบสวนเด็กหรือเยาวชน อยู่ในดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนว่า
จะต้องสอบสวนตามลําพังหรือจะต้องสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพ   

๑,๑๐๕ 
(๗๗.๓) 

๓๒๕
(๒๒.๗) 

๔๐. นายดําเมาสุราประพฤติตนวุ่นวายจะทําร้ายผู้ อ่ืน เมื่อถูกนําตัว  
มาสถานีตํารวจได้สร้างความวุ่นวายและพยายามจะทําให้ทรัพย์สิน
ของทางราชการเสียหาย จึงถูกนําตัวเข้าไปในห้องควบคุมบนสถานี
ตํารวจ เมื่อหายจากอาการเมาสุรา จึงทําการปรับแล้วปล่อยตัวไป 
กรณีน้ีเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถกระทําได้ เพราะเป็นการกระทําตาม
อํานาจหน้าที่การกระทําของตํารวจ  

๑,๓๕๕ 
(๙๔.๘) 

๗๕
(๕.๒) 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๖๗ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ในส่ วนของคะแนนรวมที่ ได้ จากการวัดผลการทดสอบความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ                          
เรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้คะแนนจากการสอบถาม
อยู่ในช่วง ๓๒ - ๔๐ คะแนน จํานวน ๑,๐๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความรู้ ดี          
รองลงมาได้คะแนนอยู่ในช่วง ๒๔ - ๓๑ คะแนน จํานวน  ๓๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔ จัดอยู่ในกลุ่ม            
ที่มีความรู้ปานกลาง  และได้คะแนนอยู่ในช่วง ๑ - ๒๓  คะแนน จํานวน ๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๐.๗              
จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความรู้น้อย  รายละเอียดตามตารางที่ ๔.๓ 
 
ตารางที่  ๔.๓  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตัวอย่างแจกแจงตามระดับคะแนนที่ได้ 
 

ระดับคะแนน จํานวน (ราย) ร้อยละ เกณฑ์ 
๓๒ - ๔๐
๒๔ - ๓๑ 
๑ - ๒๓ 

๑,๐๘๖
๓๓๔ 
๑๐ 

๗๕.๙
๒๓.๔ 
๐.๗ 

มีความรู้ดี 
มีความรู้ปานกลาง 
มีความรู้น้อย 

รวม ๑,๔๓๐ ๑๐๐.๐ - 
 
 

๒.๑.๓  ทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน พบว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน โดยภาพรวมมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๔๘) เมื่อพิจารณารายละเอียด
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเรียง
ตามลําดับจากมากไปน้อย ๕ ลําดับแรกดังน้ี ตามลําดับ (รายละเอียดตามตารางที่ ๔.๔ หน้า ๖๙ – ๗๕) 

๑)  เจ้าหน้าที่ ตํารวจจะต้องมีความรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน ในการรวบรวม
พยานหลักฐานโดยไม่ทําให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การออกหมายจับผิดตัว หรือการจับผิดตัว         
(  = ๔.๔๕, S.D.= ๐.๗๒)  

๒)  เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องมีจิตสํานึกและมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน     
ในด้านการอํานวยความยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  (  = ๔.๔๒,         
S.D.= ๐.๗๓)   



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๖๘ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

๓)  ข้าราชการตํารวจจะต้องทําการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
ต่อผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย และพยานในคดีอาญา (  = ๔.๓๙, S.D.= ๐.๗๕)     

๔)  อันดับแรกในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจคือ การอํานวยความยุติธรรม
และการให้ความคุ้มครองประชาชน (  = ๔.๓๕, S.D.= ๐.๗๘)   

๕)   เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องอธิบายหลักกฎหมายให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกละเมิด 
เข้าใจด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (  = ๔.๓๔,   
S.D.= ๐.๗๒)   

สําหรับข้อที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีทัศนคติในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในระดับปานกลาง มีเพียง ๒ ข้อ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเรียง
ตามลําดับจากน้อยไปมาก ดังน้ี  

๑)   เจ้าหน้าที่ตํารวจคิดว่าในปัจจุบันข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน    
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
(  = ๓.๓๓, S.D.= ๐.๗๙) 

๒)   เจ้าหน้าที่ตํารวจคิดว่าข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (  = ๓.๓๔, S.D.= ๐.๘๔)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๖๙ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๔  ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ         
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

 

 
 
 

ทัศนคติในการบังคบัใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของ

ประชาชน 

ระดับทศันคติ  
   

 
SD 

ระดับ
ทัศนคติ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 

๑. ข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่ 
มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย
ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ใ น
กระบวนการยุ ติธรรมของ
ประชาชน 

๑๑๓
(๗.๙) 

๔๗๓
(๓๓.๑)

๖๖๒
(๔๖.๓)

๑๕๒
(๑๐.๙)

๒๖
(๑.๘) 

๓.๓๔ ๐.๘๔ ปาน
กลาง 

๒. ในปัจจุบันข้าราชการตํารวจ
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านการ
คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ใ น
กระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

๙๗
(๖.๘) 

๔๖๓
(๓๒.๔)

๖๙๓
(๔๘.๕)

๑๖๕
(๑๑.๕)

๑๒
(๐.๘) 

๓.๓๓ ๐.๗๙ ปาน
กลาง 

๓. ประชาชนทุกคนต้องได้รับ
การอํานวยความยุ ติธรรม
อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะ
รวย จน ต่างศาสนา เช้ือชาติ 
ถ้าอยู่ในประเทศไทยท่านจะ
ให้การบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

๕๓๔
(๓๗.๓)

๔๗๓
(๓๓.๑)

๒๘๕
(๑๙.๙)

๑๑๖
(๘.๑) 

๒๒
(๑.๕) 

๓.๙๗ ๑.๐๑ มาก

๔. ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ  
การป ฏิ บั ติ ง านบนหลั ก
ความยุติธรรม และไม่ อิง
การเมือง 

๕๐๗
(๓๕.๕)

๖๓๗
(๔๔.๕)

๒๒๘
(๑๕.๙)

๓๕
(๒.๔) 

๒๓
(๑.๖) 

๔.๑๐ ๐.๘๖ มาก



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๗๐ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
ตารางที่ ๔.๔  ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ 

ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ทัศนคติในการบังคบัใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของ

ประชาชน 

ระดับทศันคติ  
   

 
SD 

ระดับ
ทัศนคติ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 

๕. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ควรทํา
ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา 
และนโยบายของรัฐบาล  
จนละเลยต่อศักด์ิศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย์ของผู้ อ่ืน  
เช่น การดําเนินการตามนโยบาย
การปราบปรามยาเสพติด  
โดยใช้ความรุนแรง 

๒๘๒
(๑๙.๗)

๔๕๒
(๓๑.๖)

๔๐๓
(๒๘.๒)

๑๘๕
(๑๒.๙)

๑๐๘
(๗.๖) 

๓.๔๓ ๑.๑๖ มาก

๖. ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ  
การปฏิบัติบนพ้ืนฐานของ
กระบวนการประชาธิปไตย 
ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ข อ ง
ราชอาณาจักรไทย 

๖๑๔
(๔๒.๙)

๕๔๔
(๓๘.๐)

๒๔๒
(๑๖.๙)

๒๒
(๑.๕) 

๘
(๐.๖) 

 
 

๔.๒๑ ๐.๘๑ มากที่สุด

๗. อันดับแรกในการทํางาน
ของเ จ้าหน้าที่ ตํ ารวจคือ 
การอํานวยความยุติธรรม
และการให้ความคุ้มครอง
ประชาชน 

๗๓๖
(๕๑.๕)

๔๙๙
(๓๔.๙)

๑๖๘
(๑๑.๗)

๑๙
(๑.๓) 

๘
(๐.๖) 

๔.๓๕ ๐.๗๘ มากที่สุด



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๗๑ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
ตารางที่ ๔.๔ ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ 

ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

ทัศนคติในการบังคบัใช้
กฎหมายกับการคุ้มครอง

สิทธใินกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชน 

ระดับทัศนคติ  
   

 
SD 

ระดับ
ทัศนคติมาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

๘. ข้าราชการตํารวจจะต้อง
ให้ ค ว าม เ ป็ นธร รม กั บ
ผู้ต้องหาและจําเลยอย่าง
เ ท่ า เ ที ย ม ต า ม สิ ท ธิ ที่
กฎหมายกําหนดไว้ 

๖๖๗
(๔๖.๖) 

๕๒๔
(๓๖.๖) 

๒๐๒
(๑๔.๑) 

๒๖
(๑.๘) 

๑๑
(๐.๘) 

๔.๒๗ ๐.๘๒ มาก
ที่สุด 

๙. ข้าราชการตํารวจจะต้อง
ใ ห้ คว าม รู้ และอ ธิบาย
ขั้ น ต อ น ก า ร เ ข้ า สู่
ก ระบวนการยุ ติ ธ ร รม
ให้ กับประชาชนที่มาใช้
บริการบนโรงพักอย่าง
ละเอียดและใจเย็น 

๕๖๖
(๓๙.๖) 

๕๗๕
(๔๐.๒) 

๒๕๙
(๑๘.๑) 

๒๔
(๑.๗) 

๖
(๐.๔) 

๔.๑๗ ๐.๘๐ มาก

๑๐. ข้าราชการตํารวจจะต้อง
ทํ าการสอบสวนอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
ต่อผู้ เสียหาย ผู้ ต้องหา 

จําเลย และพยานใน
คดีอาญา 

๗๖๑
(๕๓.๒) 

๔๘๙
(๓๔.๒) 

๑๕๘
(๑๑.๐) 

๑๘
(๑.๓) 

๔
(๐.๓) 

๔.๓๙ ๐.๗๕ มาก
ที่สุด 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๗๒ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
ตารางที่ ๔.๔ ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ 

ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ทัศนคติในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของ

ประชาชน 

ระดับทัศนคติ  
   

 
SD 

ระดับ
ทัศนคติมาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

๑๑. เด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุหรือผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองใน
การดํ าเนิ นกระบวน
พิ จ า รณ า ค ดี อ ย่ า ง
เหมาะสม 

๖๗๙
(๔๘.๗) 

๕๓๕
(๓๗.๔) 

๑๗๔
(๑๒.๒) 

๒๑
(๑.๕) 

๓
(๐.๒) 

๔.๓๓ ๐.๗๖ มาก
ที่สุด 

๑๒. ประชาชนในปัจจุบันน้ียัง
ขาดความรู้เก่ียวกับสิทธิ
ของตนเองในกระบวนการ
ยุติธรรม 

๓๕๘
(๒๕.๐) 

๖๕๙
(๔๖.๑) 

๓๓๙
(๒๓.๗) 

๕๗
(๔.๐) 

๑๗
(๑.๒) 

๓.๙๐ ๐.๘๖ มาก

๑๓. กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน
ตามรั ฐธรรมนูญแห่ ง
ร าชอาณา จั กร ไทย 
พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐  
มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  
ในการบังคับใช้ 

๑๘๖
(๑๓.๐) 

๕๘๙
(๔๑.๒) 

๕๑๘
(๓๖.๒) 

๙๓
(๖.๕) 

๔๔
(๓.๑) 

๓.๕๕ ๐.๙๐ มาก



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๗๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๔ ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 

 

 
 
 

ทัศนคติในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของ

ประชาชน 

ระดับทัศนคติ  
   

 
SD 

ระดับ
ทัศนคติมาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

๑๔. หน่วยงานต้นสังกัดควร
ให้การฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน และสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของ
ป ร ะ ช า ช น ต า ม
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ร าชอาณา จั กร ไทย 
พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
บนสถานีตํารวจ 

๓๘๗
(๒๗.๑) 

๖๒๓
(๔๓.๖) 

๓๓๘
(๒๓.๖) 

๕๘
(๔.๑) 

๒๔
(๑.๗) 

๓.๙๐ ๐.๙๐ มาก

๑๕. พึ งระลึ กอยู่ เสมอว่ า 
“การปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผู้ บั งคั บบัญชา” 
จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
การปฏิบัติที่ไม่กระทบ
สิ ท ธิ มนุ ษยชน  เ ช่ น  
การวิสามัญฆาตกรรม 
การทรมานเพ่ือให้รับผิด  
เป็นต้น 

๕๒๔
(๓๖.๖) 

๖๒๗
(๔๓.๘) 

๒๓๘
(๑๖.๖) 

๒๗
(๑.๙) 

๑๔
(๑.๐) 

๔.๑๓ ๐.๘๒ มาก



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๗๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๔ ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ 
  ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 

 

ทัศนคติในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของ

ประชาชน 

ระดับทัศนคติ  
   

 
SD ระดับ

ทัศนคติ
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑๖. เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง
มี จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ มี
ความสัมพันธ์อันดีกับ
ป ร ะ ช า ช น ใ น ด้ า น  
การอํานวยความยุติธรรม 
แ ล ะ ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมายโดยไม่ เลือก
ปฏิบัติ 

๗๘๘
(๕๕.๑) 

๔๗๔
(๓๓.๑) 

๑๔๘
(๑๐.๓) 

๑๘
(๑.๓) 

๒
(๐.๑) 

๔.๔๒ ๐.๗๓ มาก
ที่สุด 

๑๗. เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง
อธิบายหลักกฎหมายให้ 
ผู้ ร้ องเรียน หรือผู้ ถู ก
ละเมิด เข้าใจด้วยความ
เต็มใจ เพ่ือให้ผู้รับบริการ
พึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ 

๖๗๘
(๔๗.๔) 

๕๗๖
(๔๐.๓) 

๑๕๘
(๑๑.๐) 

๑๖
(๑.๑) 

๒
(๐.๑) 

๔.๓๔ ๐.๗๒ มาก
ที่สุด 

๑๘. เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง
มี ความรอบคอบและ
ละเอียดถี่ถ้วน ในการ
รวบรวมพยานหลักฐาน 
ที่ไม่ทําให้เกิดการละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษยชน  เ ช่ น  
การออกหมายจับผิดตัว 
หรือการจับผิดตัว 

๘๑๙
(๕๗.๓) 

๔๖๕
(๓๒.๕) 

๑๒๕
(๘.๗) 

๑๗
(๑.๒) 

๔
(๐.๓) 

๔.๔๕ ๐.๗๒ มาก
ที่สุด 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๗๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๔ ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ 
  ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ทัศนคติในการบังคบัใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของ

ประชาชน 

ระดับทัศนคติ  
   

 
SD 

ระดับ
ทัศนคติ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 

๑๙. ในการสื บสวนคดี ต่ าง  ๆ
เจ้ าหน้าที่ ตํ ารวจต้องให้
ความสํ าคัญกับสิทธิของ
พยาน เหย่ือหรือผู้ต้องสงสัย
ด้วย เช่น สิทธิในความมั่นคง
ปลอดภัยส่วนบุคคล ต้องไม่
ถู กแทรกแซงความเป็ น
ส่ วนตัวโดยพลการ หรือ  
การปฏิบัติที่ เป็นการยํ่ายี
ศักด์ิศรี เป็นต้น 

๖๗๐
(๔๖.๙)

๕๘๓
(๔๐.๘)

๑๖๒
(๑๑.๓)

๑๑
(๐.๘) 

๔
(๐.๓) 

๔.๓๓ ๐.๗๒ มากที่สุด

๒๐. เจ้ าพ นั กงานจะ ต้ องมี  
การควบคุม ดูแล เอาใจใส่ 
และตรวจสอบการทํางาน
อย่างเป็นระบบ และเป็น
มาตรฐานจากผู้บังคับบัญชา 

๖๑๒
(๔๒.๘)

๕๙๒
(๔๑.๔)

๑๘๒
(๑๒.๗)

๓๖
(๒.๕) 

๘
(๐.๖) 

๔.๒๓ ๐.๘๐ มากที่สุด



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๗๖ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างยังได้เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้
กฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ไว้ดังน้ี 

 
ลําดับที ่ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน  และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
๑. เจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับ

การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  แต่ไม่นําไปปฏิบัติทําให้เกิด  
การละเมิดสิทธิของประชาชนเป็นประจํา ดังน้ันควรมีการอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฏิบัติงานให้มากกว่าน้ี  หรือจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

๒. เจ้าหน้าที่ ตํารวจทุกระดับควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หรือข้อบกพร่อง  
ในการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่กล่าวโทษแต่ตํารวจช้ันผู้น้อย  

๓. อบรมให้ตํารวจทุกระดับได้รับรู้ถึงสิทธิของผู้ต้องหา เพ่ือไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ อันเป็น
เหตุให้ถูกฟ้องร้อง หรือถูกร้องเรียน และต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสวน เป็นแบบ
ยุทธวิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรง เพ่ือเป็นที่พ่ึงของประชาชนอย่างแท้จริง 

๔. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฏิบัติงานสายป้องกันปราบปรามและสืบสวน  ควรมีความเข้าใจ  
เรื่องกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้กระทําผิด  เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะทําให้เกิดการละเมิด
สิทธิของผู้กระทําผิดมากกว่าเจ้าหน้าที่ในสายงานอ่ืน เช่น การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
ไม่สามารถทําอะไรได้บ้าง เช่น ห้ามใส่กุญแจมือ, ห้ามถ่ายภาพ, ห้ามให้สื่อมวลชน
ถ่ายภาพทําข่าว  เป็นต้น 

๕. เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม   

๖. เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับ
การคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อผู้เสียหาย  หรือสิทธิของผู้ต้องหา 
คือ ต้องคํานึงถึงสิทธิของทุกฝ่ายน่ันเอง  รวมทั้งต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายทุกระดับ  และต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
อย่างสมํ่าเสมอให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๗๗ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
ลําดับที ่ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน  และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
๗ ควรส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ ด้วยการเชิญหน่วยงานที่

เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมาให้ความรู้ หรือจัดทําคู่มือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ
นําไปศึกษาหรือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

๘ ควรจัดการอบรมให้กับประชาชนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชน  
และสิท ธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  ซึ่ งจะทําใ ห้ประชาชนเข้าใจ  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจมากข้ึน 

๙ เจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนใหญ่จะมีความรู้ด้านกฎหมายอยู่แล้ว แต่การบังคับใช้กฎหมาย
จะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์  พฤติการณ์ และข้อเท็จจริง ในการท่ีจะคุ้มครองสิทธิ  
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องพิจารณาให้รอบคอบ 
เน่ืองจากมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย 

๑๐ เจ้าหน้าที่ตํารวจ มีความรู้และความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันมากน้อย
ตามลําดับช้ันยศและระดับการศึกษา แต่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น  
เป็นเพราะมีอนุสัญญาและการแก้ไขกฎหมายใหม่ๆ ดังน้ัน ควรให้การส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ในแต่ละลําดับช้ันยศอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๗๘ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 สําหรับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ           
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางการบังคับใช้กฎหมายไว้ดังน้ี 
 
ลําดับที ่ แนวทางการบงัคับใช้กฎหมายของเจ้าหนา้ที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
๑ ควรมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ บังคับใช้ต้ังแต่กลางปี ๒๕๕๔  

เน่ืองจากปัจจุบันการกระทําความผิดเก่ียวกับเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความรุนแรง  
มากขึ้น เช่น การชิงทรัพย์   การทําร้ายร่างกายถึงแก่ชีวิต  เป็นต้น 

๒  ควรจะมีการปลูกจิตสํานึกให้แก่ประชาชนทุกคนเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
๓ ควรมีการประสานกับหน่วยงานที่ตรวจสอบข้อมูลในการออกหมายจับ เช่น  สํานักงาน

ทะเบียนราษฎร์  เน่ืองจากบางคร้ังบุคคลที่ถูกกล่าวหามีช่ือและสกุลซ้ํากัน อาจทําให้เกิด
ความผิดพลาดในการออกหมายจับได้ แต่สํานักทะเบียนราษฎร์ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจทราบว่ามีช่ือซ้ํา  จึงมีโอกาสทําให้เกิดการจับผิดตัวได้ 

๔ ควรมีการคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกฝ่ายด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่ควรให้ความ
คุ้มครองสิทธิผู้กระทําผิดมากจนเกินไป  

๕  ผู้บังคับใช้กฎหมาย ควรมีความรู้ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง 
๖ ควรแก้ไขกฎหมายกับการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกันในทุกมิติที่เก่ียวข้อง   
๗ ควรลดขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ  

ของประชาชน 
๘ ควรมีการทําคู่มือแจกจ่ายให้ประชาชนเพ่ือนําไปอ่านและศึกษา  เน่ืองจากประชาชนส่วน

ใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ  
๙ ควรให้ภาคประชาชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  มีส่วนร่วมในการเข้ามาตรวจสอบการบังคับใช้

กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  
ของประชาชน  

๑๐ ควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีผู้มาร้องเรียนต่อกรมคุ้มครองสิทธิ ก่อนที่จะส่ง
เรื่องให้ผู้บังคับบัญชาสอบสวน  เพราะจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเสียขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  เน่ืองจากส่วนใหญ่จะเป็นการให้ร้ายกันมากกว่าความเป็นจริง 

 
 
 
 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๗๙ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
ลําดับที ่ แนวทางการบงัคับใช้กฎหมายของเจ้าหนา้ที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
๑๑ ควรมีการร่วมมือกับองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   

ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
๑๒ การบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความเสมอภาค ไม่มีอคติ ไม่ลําเอียง และไม่เลือกปฏิบัติ

หรือไม่ละเว้นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
๑๓ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในเ ร่ืองเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมของประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ 
๑๔ เจ้าหน้าที่ตํารวจควรปฏิบัติงานตามวิธีการและข้ันตอนตามกฎหมายโดยคํานึงถึงหลัก  

สิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด 
๑๕ ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  

ที่กําลังจะมาถึง 
๑๖ ควรสร้างทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวน  

การยุติธรรมของประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ   
 

๒.๑.๔ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

การสอบถามกลุ่ ม ตัวอย่างในเ ร่ืองของพฤติกรรมของเ จ้าหน้าที่ ตํ ารวจ              
ในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน พบว่า          
โดยภาพรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก  (  =๓.๕๙, S.D.= ๐.๖๒)  เมื่อพิจารณารายละเอียด     
เป็นรายข้อพบว่า พฤติกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เรียงตามลําดับค่าคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย ๕ ลําดับแรก ดังต่อไปน้ี  

๑)  เจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนใหญ่ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการเคารพในคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน   (  = ๔.๐๑, S.D.= ๐.๘๖)  

๒)  เจ้าหน้าที่ตํารวจใช้ความสงบ สุภาพและความเป็นมิตรในการดําเนินการ     
กับผู้ต้องขัง และจะใช้อํานาจอย่างจริงจังเมื่อมีความจําเป็นเท่าน้ัน  (  = ๓.๙๗, S.D.= ๐.๗๙)  

๓ )   เจ้าหน้าที่ ตํารวจต้องการที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้ เ กิดความรู้          
และความเข้าใจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและข้อจํากัดจากการบังคับใช้กฎหมายน้ันๆ    
(  =  ๓.๙๒ , S.D.= ๐.๘๘)   



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๘๐ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

๔)  เจ้าหน้าที่ตํารวจมีการทบทวนกฎหมายและหลักปฏิบัติต่างๆ ด้วยความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ ถูกต้อง โดยเฉพาะอํานาจและกระบวนการในการจับกุมผู้ต้องหา (  = ๓.๘๕,     
S.D.= ๐.๘๖)    

๕)  เจ้าหน้าที่ตํารวจหมั่นศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานจากประสบการณ์หรือ
ตัวอย่างที่ดี (  = ๓.๗๗, S.D.= ๐.๘๑)   

สําหรับข้อที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีพฤติกรรมในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในระดับปานกลาง มี ๕  ข้อ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย     
เรียงตามลําดับจากน้อยไปมาก ดังน้ี  

๑ )   หน่วยงานมีความร่วมมือ กับองค์กรที่ เ ก่ียวข้อง กับการดํา เ นินงาน                
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ   ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  (  = ๓.๒๐, S.D.= ๑.๐๔)    

๒)  หน่วยงานจัดการฝึกอบรมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (  = ๓.๓๒, S.D.= ๐.๙๙)   

๓ )   เจ้ าห น้าที่ ตํ า รวจมี โอกาส เ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมเ พ่ือ พัฒนาทักษะ               
การให้คําปรึกษา การควบคุมการก่อจลาจล การดูแลตนเองเบ้ืองต้น กลไกการป้องกันตนเอง       
การแก้ไขความขัดแย้งและทักษะการเป็นผู้ตรวจสอบ  (  = ๓.๓๔, S.D.= ๑.๐๑)   

๔ )   หน่วยงานมีการมอบหมายเ จ้าหน้าที่ ตํ ารวจให้รับผิดชอบเกี่ ยว กับ             
การตรวจสอบและจัดการกับเยาวชนผู้กระทําความผิดโดยตรง (  = ๓.๓๖, S.D.= ๑.๐๕)   

๕ )   เจ้ าหน้าที่ มัก อํานวยความสะดวก  และจัดสถานที่ ในการเข้ า เ ย่ียม               
และพบผู้แทนทางกฎหมายให้เหมาะสม รวมถึงอํานวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์เพ่ือความบันเทิง 
หนังสือ และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ  (  = ๓.๓๙, S.D.= ๐.๙๘)  รายละเอียดตามตารางที่ ๔.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๘๑ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๕ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธ ิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

 
พฤติกรรมในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครอง

สิทธใินกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน 

ระดับพฤติกรรม

 

 
SD 

ระดับ
พฤติกรรมมาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 

๑. หน่วยงานนําหลักการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ไปใช้ในการกํ าหนด
นโยบายและหรือแนว
ทางการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

๒๔๓
(๑๗.๐)

๖๒๖
(๔๓.๘)

๔๕๘
(๓๒.๐)

๙๑
(๖.๔) 

๑๒
(๐.๘) 

๓.๗๐ 
 

๐.๘๕ มาก

๒. ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร
กําหนดมาตรฐานการ
ทํางานของตํารวจที่มุ่ง
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
และสิทธิมนุษยชน 

๒๒๕
(๑๕.๗)

๖๒๕
(๔๓.๗)

๔๘๐
(๓๓.๖)

๘๖
(๖.๐) 

๑๔
(๑.๐) 

๓.๖๗ ๐.๘๔ มาก

๓. ห น่ ว ย ง า น จั ด ก า ร
ฝึกอบรมสนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึ กอบรมและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๑๖๙
(๑๑.๘)

๔๕๑
(๓๑.๕)

๕๒๖
(๓๖.๘)

๒๓๒
(๑๖.๒)

๕๒
(๓.๖) 

๓.๓๒ ๐.๙๙ ปานกลาง

 
 
 
 
 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๘๒ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๕ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธ ิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 

 
พฤติกรรมในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครอง

สิทธใินกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน 

ระดับพฤติกรรม

 

 
SD 

ระดับ
พฤติกรรมมาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 

๔. หน่วยงานมีความร่วมมือ
กับองค์กรที่เก่ียวข้องกับ
การดําเนินงานด้านการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ 

๑๕๒
(๑๐.๖)

๔๓๓
(๓๐.๓)

๔๖๐
(๓๒.๒)

๓๒๒
(๒๒.๕)

๖๓
(๔.๔) 

 
 

๓.๒๐ ๑.๐๔ ปานกลาง

๕. หน่วยงานมีการกําหนด
นโยบายที่คํานึงถึงความ
ต้องการพื้นฐานของเด็ก
และเยาวชน เช่น เง่ือนไข
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
ความยากจน ไร้ บ้ าน 
เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร เ กิ ด
อาชญากรรม เป็นต้น 

๑๖๑
(๑๑.๓)

๕๑๕
(๓๖.๐)

๕๓๗
(๓๗.๖)

๑๘๙
(๑๓.๒)

๒๘
(๒.๐) 

๓.๔๑ ๐.๙๒ มาก

๖. ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร
ป ร ะ ส า น ง า น ใ น
รูปแบบเครือข่ายการ
ป ฏิ บั ติ ง า น กั บ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กั บ ก า ร ดู แ ล แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า เ ย า ว ช น ที่
กระทําความผิด 

๑๖๓
(๑๑.๔)

๕๗๘
(๔๐.๔)

๔๗๗
(๓๓.๔)

๑๙๗
(๑๓.๘)

๑๕
(๑.๐) 

๓.๔๗ ๐.๙๐ มาก

 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๘๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๕ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธ ิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 

 
พฤติกรรมในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครอง

สิทธใินกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน 

ระดับพฤติกรรม

 

 
SD 

ระดับ
พฤติกรรมมาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 

๗. ห น่ ว ย ง า น จั ด ใ ห้ มี
แ น ว ท า ง ห รื อ ช่ อ ง
ทางการร้องเรียนของ
เยาวชนผู้กระทําผิด
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยงาน น้ันๆ 
โดยตรง 

๑๕๘
(๑๑.๐)

๕๔๗
(๓๘.๓)

๔๖๔
(๓๒.๔)

๒๓๓
(๑๖.๓)

๒๘
(๒.๐) 

๓.๔๐ ๐.๙๕ มาก

๘. หน่วยงานส่งเสริมให้มี
ก าร จัด เ ก็บข้ อมู ลที่
เ ก่ียวข้องกับเยาวชน
ผู้กระทําความผิดอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 
เ พ่ื อใ ช้ ในการศึ กษา
วิเคราะห์หาแนวทางใน
การให้ความช่วยเหลือที่
ถูกต้อง 

๑๖๒
(๑๑.๓)

๕๕๑
(๓๘.๕)

๔๘๗
(๓๔.๑)

๑๙๒
(๑๓.๔)

๓๘
(๒.๗) 

๓.๔๒ ๐.๙๔ มาก

๙. หน่วยงานส่งเสริมให้มี
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ที่
หลากหลายต่อเยาวชน 
เช่น การดูแลและการ
บําบัดรักษา  การให้
คําปรึกษาแนะนํา และ
มาตรการอ่ืนๆ ที่จําเป็น 

๑๖๗
(๑๑.๗)

๕๓๘
(๓๗.๖)

๔๘๑
(๓๓.๖)

๒๑๔
(๑๕.๐)

๓๐
(๒.๑) 

๓.๔๒ ๐.๙๕ มาก



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๘๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๕ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธ ิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 

 
พฤติกรรมในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครอง

สิทธใินกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน 

ระดับพฤติกรรม

 

 
SD 

ระดับ
พฤติกรรมมาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 

๑๐. ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร
มอบหมายเจ้าหน้าที่
ตํารวจให้รับผิดชอบ
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
จัดการกับเยาวชน
ผู้ ก ระทํ าความผิ ด
โดยตรง 

๑๙๒
(๑๓.๔)

๔๘๖
(๓๔.๐)

๔๗๓
(๓๓.๑)

๒๐๑
(๑๔.๑)

๗๘
(๕.๕) 

๓.๓๖ ๑.๐๕ ปานกลาง

๑๑. หน่วยงานมีการจัด
ส ภ าพแ ว ด ล้ อ มที่
เหมาะสมสําหรับการ
คุมขังเยาวชนผู้กระทํา
ความผิดเป็นการเฉพาะ 

๒๒๙
(๑๖.๐)

๕๐๕
(๓๕.๓)

๔๘๑
(๓๓.๖)

๑๖๑
(๑๑.๓)

๕๔
(๓.๘) 

๓.๔๙ ๑.๐๑ มาก

๑๒. ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร
พัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบข้อจํากัด
ข อ ง ก ฎ ห ม า ย ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
จับกุมผู้ต้องหา 

๒๐๓
(๑๔.๒)

๕๖๙
(๓๙.๘)

๔๙๘
(๓๔.๘)

๑๓๗
(๙.๖ 

๒๓
(๑.๖) 

๓.๕๕ ๐.๙๐ มาก

 
 
 
 
 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๘๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๕ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธ ิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 

 
พฤติกรรมในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครอง

สิทธใินกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน 

ระดับพฤติกรรม

 

 
SD 

ระดับ
พฤติกรรมมาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 

๑๓. หน่วยงานมีการสร้าง
ความ เ ข้ า ใจ ใ ห้แ ก่
เ จ้ า ห น้ าที่ ทุ ก ค ร้ั ง
ก่ อ น ก า ร จั บ กุ ม 
เพ่ือให้การปฏิบัติที่
จ ะ เ กิ ด ขึ้ น เ ป็ น ไ ป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และรัดกุม 

๒๒๕
(๑๕.๗)

๖๓๕
(๔๔.๔)

๔๘๔
(๓๓.๘)

๗๒
(๕.๐) 

๑๔
(๑.๐) 

๓.๖๙ ๐.๘๓ มาก

๑๔. ห น่ ว ย ง า น ใ ห้
ความสําคัญกับการ
ว า ง แ ผ น จั บ กุ ม
ล่วงหน้า โดยกําหนด
แนวทางการปฏิบัติที่
ห ล ากหลาย  และ
เลือกแนวทางการ
ป ฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๒๓๗
(๑๖.๖)

๖๔๕
(๔๕.๑)

๔๖๘
(๓๒.๗)

๖๗
(๔.๗) 

๑๓
(๐.๙) 

๓.๗๒ ๐.๘๒ มาก

๑๕. ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร
พัฒนามาตรฐานของ
แบบฟอร์ ม ข้ อ มู ล 
และบันทึกการจับกุม
ที่ ถู ก ต้องตามหลัก
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กระบวนการยุติธรรม 

๒๕๑
(๑๗.๖)

๖๖๐
(๔๖.๒)

๔๔๗
(๓๑.๓)

๖๑
(๔.๓) 

๑๑
(๐.๘) 

๓.๗๕ ๐.๘๑ มาก



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๘๖ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๕ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธ ิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 

 
พฤติกรรมในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครอง

สิทธใินกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน 

ระดับพฤติกรรม

 

 
SD 

ระดับ
พฤติกรรมมาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 

๑๖. หน่วยงานส่งเสริมให้
มีการฝึกอบรมและ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ก า ร จั บ กุ ม ผู้ ต้ อ ง
สงสัยของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

๑๗๗
(๑๒.๔)

๖๑๔
(๔๒.๙)

๕๐๐
(๓๕.๐)

๑๑๘
(๘.๓) 

๒๑
(๑.๕) 

๓.๕๖ ๐.๘๗ มาก

๑๗. หน่วยงานมีการสร้าง
ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติการ
จับกุมผู้ต้องหาอย่าง
ชัดเจน 

๑๙๙
(๑๓.๙)

๖๖๒
(๔๖.๓)

๔๖๘
(๓๒.๗)

๘๖
(๖.๐) 

๑๕
(๑.๐) 

๓.๖๕ ๐.๘๔ มาก

๑๘. ต้องการท่ีจะเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือให้
เ กิ ด ค ว า ม รู้  แ ล ะ
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การบังคับใช้กฎหมาย
อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
ข้ อจํ า กั ดจากการ
บังคับใช้กฎหมายน้ัน  ๆ

๓๙๔
(๒๗.๖)

๖๑๗
(๔๓.๑)

๓๔๒
(๒๓.๙)

๗๑
(๕.๐) 

๖
(๐.๔) 

๓.๙๒ ๐.๘๘ มาก

 
 
 
 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๘๗ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๕ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธ ิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 

 
พฤติกรรมในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครอง

สิทธใินกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน 

ระดับพฤติกรรม

 

 
SD 

ระดับ
พฤติกรรมมาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 

๑๙. มี ก า ร ร า ย ง าน ต่ อ
ผู้ บั งคับ บัญชาโดย
ทั น ที  ห า ก มี ก า ร
ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ก า ร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

๓๑๐
(๒๑.๗)

๕๙๙
(๔๑.๙)

๓๗๐
(๒๕.๙)

๑๑๔
(๘.๐) 

๓๗
(๒.๖) 

๓.๗๑ ๐.๙๘ มาก

๒๐. มี ก า ร ท บ ท ว น
กฎหมายและหลัก
ป ฏิ บั ติ ต่ า งๆ  ด้ วย
ความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ถูกต้องโดยเฉพาะ
อํ า น า จ แ ล ะ
กระบวนการในการ
จับกุมผู้ต้องหา 

๒๙๒
(๒๐.๔)

๖๙๗
(๔๘.๗)

๓๘๖
(๒๗.๐)

๕๒
(๓.๖) 

๓
(๐.๒) 

๓.๘๕ ๐.๘๐ มาก

๒๑. ใช้ความสงบ สุภาพ
และความเป็นมิตรใน
การดํ าเนิ นการกั บ
ผู้ ต้ องขั ง และจะใช้
อํานาจอย่างจริงจังเมื่อ
มีความจําเป็นเท่าน้ัน 

๓๖๖
(๒๕.๖)

๗๐๘
(๔๙.๕)

๓๒๑
(๒๒.๔)

๒๗
(๑.๙) 

๘
(๐.๖) 

๓.๙๗ ๐.๗๙ มาก

 
 
 
 
 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๘๘ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๕ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธ ิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 

 
พฤติกรรมในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครอง

สิทธใินกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน 

ระดับพฤติกรรม

 

 
SD 

ระดับ
พฤติกรรมมาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 

๒๒. ห มั่ น ฝึ ก ฝ น แ ล ะ
พัฒนาทั กษะก า ร
จั บ กุ ม อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพเสมอๆ 
เช่น การใช้กุญแจมือ 
หรืออุปกรณ์การจับกุม
อ่ืนๆ  เป็นต้น 

๓๑๕
(๒๒.๐)

๕๙๗
(๔๑.๗)

๓๙๒
(๒๗.๔)

๑๑๗
(๘.๒) 

๙
(๐.๖) 

๓.๗๖ ๐.๙๒ มาก

๒๓. มี ก า ร พ ก บั น ทึ ก
ข้ อความแ จ้ งสิ ท ธิ
ของผู้ถูกจับกุมติดตัว 
เพ่ือจะสามารถแจ้ง
ให้ผู้ถูกจับกุมทราบ
ในทันทีที่ควบคุมตัว
ได้แล้ว และหากผู้ถูก
จั บ กุ ม ต้ อ งก า ร ใ ช้
สิ ท ธิ น้ันๆ  จะ ต้อง
ดําเนินการให้ตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

๒๕๗
(๑๘.๐)

๖๑๔
(๔๒.๙)

๔๐๓
(๒๘.๒)

๑๒๔
(๘.๗) 

๓๒
(๒.๒) 

๓.๖๕ ๐.๙๕ มาก

 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๘๙ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตารางที่ ๔.๕ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธ ิ
 ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 

 
พฤติกรรมในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครอง

สิทธใินกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน 

ระดับพฤติกรรม

 

 
SD 

ระดับ
พฤติกรรมมาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 

๒๔. มี โ อ ก า ส เ ข้ า ร่ ว ม  
การ ฝึ กอบรม เ พ่ื อ
พัฒนาทักษะการให้
คําปรึกษา การควบคุม
การก่อจลาจล การดูแล
ตนเองเบ้ืองต้น กลไก
การป้องกันตนเอง การ
แก้ ไขความขั ดแย้ ง  
และทั กษะการเป็น  
ผู้ตรวจสอบ 

๑๗๕
(๑๒.๒)

๔๘๓
(๓๓.๘)

๔๙๑
(๓๔.๓)

๒๒๙
(๑๖.๐)

๕๒
(๓.๖) 

๓.๓๔ ๑.๐๑ ปานกลาง

๒๕.มีการศึกษาทบทวนและ
เข้าถึงบันทึกคําให้การ
ต่างๆที่ เก่ียวข้องกับคดี 
รวมถึ งกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง 

๒๐๒
(๑๔.๑)

๕๑๐
(๓๕.๗)

๕๓๘
(๓๗.๖)

๑๔๘
(๑๐.๓)

๓๒
(๒.๒) 

๓.๔๘ ๐.๙๔ มาก

๒๖.มักอํานวยความสะดวก 
และจัดสถานที่ ในการ   
เข้าเย่ียม และพบผู้แทน
ทางกฎหมายให้เหมาะสม 
รวมถึงอํานวยความสะดวก
ในการใช้ อุปกรณ์ เพ่ือ
ความบันเทิง หนังสือ และ
อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ  

๑๙๑
(๑๓.๔)

๔๖๔
(๓๒.๔)

๕๓๐
(๓๗.๑)

๒๑๓
(๑๔.๙)

๓๒
(๒.๒) 

๓.๓๙ ๐.๙๘ ปานกลาง

 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๙๐ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
ตารางที่ ๔.๕ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ต่อ) 
 
พฤติกรรมในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครอง

สิทธใินกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน 

ระดับพฤติกรรม

 

 
SD 

ระดับ
พฤติกรรมมาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 

๒ ๗ .ห มั่ น ศึ ก ษ า แ ล ะ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
จากประสบการณ์หรือ
ตัวอย่างที่ดี 

๒๕๖
(๑๗.๙)

๖๕๖
(๔๕.๙)

๔๖๐
(๓๒.๒)

๕๓
(๓.๗) 

๕
(๐.๓) 

๓.๗๗ ๐.๘๑ มาก

๒ ๘ .ห มั่ น ต ร ว จ ส อ บ  
ผู้ถูกคุมขังเป็นระยะ
และสถานที่คุมขังเป็น
ป ร ะ จํ า  เ พ่ื อ ค ว า ม
มั่นคงปลอดภัย 

๒๓๖
(๑๖.๕)

๕๘๗
(๔๑.๐)

๔๕๒
(๓๑.๖)

๑๓๑
(๙.๒) 

๒๔
(๑.๗) 

๓.๖๑ ๐.๙๓ มาก

๒๙ .ไ ด้รับการฝึกอบรม
และพัฒนาในเรื่องการ
บริการที่ ดีและเรื่ อง
สิท ธิม นุษยชนอย่าง
เพียงพอ 

๒๑๖
(๑๕.๑)

๕๕๕
(๓๘.๘)

๔๙๓
(๓๔.๕)

๑๔๔
(๑๐.๑)

๒๒
(๑.๕) 

๓.๕๕ ๐.๙๓ มาก

๓๐.ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน
ข อ ง ก า ร เ ค า ร พ ใ น
คุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์และ
สิทธิมนุษยชน 

๔๕๒
(๓๑.๖)

๖๑๗
(๔๓.๑)

๒๙๖
(๒๐.๗)

๖๑
(๔.๓) 

๔
(๐.๓) 

๔.๐๑ ๐.๘๖ มาก

 
 
 
 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๙๑ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

๒.๑.๕  แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างในส่วนของแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของ       
เจ้ าหน้าที่ ตํ ารวจในการส่ งเสริมและคุ้ มครองสิทธิ ในกระบวนการยุ ติธรรมของประชาชน                      
จํานวน ๑,๔๓๐ คน  มีผู้เสนอแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนจํานวน  ๒๔๘  คน  โดยสรุปเป็นประเด็นสาระสําคัญ
ได้ดังน้ี 

๑.  ด้านการสร้างองค์ความรู้     
๑) สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรจัดให้มีการอบรมเพ่ิมเติมความรู้เก่ียวกับการ

บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีหน้าที่เก่ียวข้องโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าที่ซึ่งออกปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด    

๒) สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องความรู้
เก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบ    

๓) หน่วยงานต้นสังกัดควรมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ข้าราชการในสังกัดและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

๔) ควรแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุม เพ่ือให้ผู้ต้องหา
ทราบตามข้ันตอนของกฎหมาย 

๕) เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องมีความรู้เก่ียวกับกฎหมายและปฏิบัติตามคําสั่ง  
ของผู้ บังคับบัญชาและนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ ต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน          
ของกระบวนการประชาธิปไตยกฎหมาย และรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย รวมถึงการอํานวย
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมตามสิทธิที่กฎหมายกําหนดไว้ 

๖) ต้องรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทราบและตระหนักถึงสิทธิ       
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 

๗) สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรมีการจัดทําคู่มือเรื่องสิทธิมนุษยชน          
เพ่ือใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๒.  ด้านการสร้างจิตสํานึก   
๑) ควรสร้างจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่ตํารวจว่าจะต้องปฏิบัติตามกรอบของ

กฎหมายและสิทธิพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด 
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๒) การเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความเสมอภาค ไม่มีอคติ ลําเอียง  
และไม่ เลือกปฏิบัติหรือไม่ละเ ว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่  เพราะกฎหมายได้บัญญั ติมา               
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม  เจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติการตามเจตนารมณ์โดยเคร่งครัด
ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน 

๓) เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องใช้หลัก คุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวช่วยในการปฏิบัติ
หน้าที่มี เมตตาธรรมเป็นหลักประจําใจ  และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติ             
โดยคํานึงถึงหลักการใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด  และคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจะทําให้ประชาชน
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตํารวจ  และความร่วมมือจากประชาชนก็จะมีตามมาอย่างแน่นอน 

๔) เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถรักษาและพิทักษ์กฎหมาย
ให้มีความศักด์ิสิทธ์ิ เพ่ือสุจริตชนจะได้อยู่อย่างสันติ และไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการกดขี่ข่มเหง 
ฉะน้ันเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องรักษามาตรฐานเกี่ยวกับการใช้กฎหมายเพ่ือให้สังคมสงบร่มเย็น 
ประชาชนเคารพต่อกฎหมาย และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากกฎหมายฉบับเดียวกันด้วยความยุติธรรม 

๕) เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
นับต้ังแต่การจับ การตรวจค้น การควบคุมตัว และการสอบปากคํา โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนแบบ
เป็นกลาง 

๖) สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและปลูกจิตสํานึกในตัวผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่
ตํารวจเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

๗) วางแผนการป ฏิ บั ติการทํ า ง าน โดยคํ า นึ งถึ งหลั กสิ ท ธิม นุษยชน               
ในกระบวนการยุติธรรม 

๘) แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเป็นธรรม และ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และภายในขอบเขตอํานาจและหน้าที่โดยไม่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่
ประชาชนมีสิทธิได้รับ 

๓.  การเพิ่มทักษะและพัฒนาองค์ความรู้   
๑) เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน 

สิทธิที่ประชาชนได้รับความคุ้มครอง และหลักกฎหมาย  รวมท้ังสามารถให้คําแนะนําปรึกษากับประชาชน
ได้อย่างถูกต้อง   

๒) มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง มีการเพ่ิมทักษะและการพัฒนาความรู้ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ   

๓) การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการตํารวจให้ตระหนักรู้ถึงสิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน โดยเฉพาะตํารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายปราบปราม 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๙๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

๔)  เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องมีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา  และนโยบายของรัฐบาล การปฏิบัติหน้าที่ต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของระบอบ
ประชาธิปไตย และกฎหมายรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย และมีการอํานวยความยุติธรรม  
อย่างเท่าเทียมตามสิทธิที่กฎหมายกําหนดไว้ 

๕) ควรมีการพัฒนากระบวนการบริหารภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้อง      
กับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

๖) ควรจัดให้มีอาคารหรือสถานที่เป็นการเฉพาะส่วนในสถานีตํารวจ เพ่ือให้        
การปฏิบัติต่อเยาวชนเป็นไปด้วยความเหมาะสม 

๔.   ด้านบทลงโทษและการตรวจสอบ   
๑) ควรมีบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจที่บังคับใช้กฎหมาย 

ในทางทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และสูญเสียภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในสายตา
ประชาชน   

๒) ควรมีการกําหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจ     
โดยการจัดทํารูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อประชาชนให้เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน   

๓) ควรตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการใช้กฎหมายต่างๆ   
ที่มีผลกระทบในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

๔) เ พ่ิมมาตรการการตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบั ติงาน             
ในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

๕) การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย ควรมีความโปร่งใส ประชาชน       
เข้าตรวจสอบได้โดยง่าย   

๖) เจ้าหน้าที่ตํารวจควรจะต้องช้ีแจงถึงสาเหตุแห่งการเกิดปัญหาอาชญากรรม
ให้ประชาชนได้ทราบ  และหาทางป้องกันมิให้คนร้ายก่อเหตุได้อีก รวมถึงจะต้องสร้างความเช่ือมั่น   
ให้ประชาชนศรัทธาและให้ความร่วมมือกับตํารวจมากข้ึน 

๗) ควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับคดีทางเพศ โดยให้ความสําคัญกับ  
สิทธิของผู้เสียหายมากกว่าผู้ต้องหา   

๕.  ด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   
๑) เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก ๓ ปีข้างหน้า จึงควรเตรียม

ความพร้อมของหน่วยงานตํารวจด้านบุคลากรในการอํานวยความสะดวก และความร่วมมือระหว่างรัฐ     
ให้เกิดความไว้เน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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๒) ในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจทุกขั้นตอนต้องมีกฎหมายรองรับ  และ
ปฏิบัติตามข้ันตอนน้ัน ๆ อย่างถูกวิธี เพราะขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้น 
การจับกุม หรือการคุมขัง ถ้ากระทําตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ก็จะเป็นการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนไปพร้อมๆ กันด้วย  

๓) เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน ตลอดจน            
สิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและสากลในทุกกรณี โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และการได้รับการบริการจากรัฐ ตามพระราชบัญญัติการบริหาร พ .ศ . ๒๕๔๖ เป็นอย่างดี           
และเป็นสากล 

๔) ควรมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน        
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ชัดเจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานยุติธรรม  
และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕) กฎหมายและระเบียบปฏิบัติควรมีความยืดหยุ่นในการให้อํานาจเจ้าหน้าที่
ตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่มากข้ึน ดังเช่นตํารวจในสหรัฐอเมริกา มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งสวัสดิการ และเครื่องมือเคร่ืองใช้ มิเช่นน้ันก็จะไม่พัฒนา 
เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ตํารวจถูกยิงเสียชีวิตบ่อยคร้ัง ซึ่งเป็นผลจากการคุ้มครองสิทธิผู้กระทําผิดมากจนเกินไป 

 
๔.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

คณะผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๗ เพ่ือนําข้อมูลมา
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพสําหรับเป็นแนวทางในการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน                   
โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว  คณะผู้ วิจัยได้ทําการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตํารวจ        
ออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังต่อไปน้ี 

๔.๒.๑ กลุ่มเจ้าหน้าที่ ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มี ตําแหน่งต้ังแต่ผู้ กํากับการขึ้นไป       
จํานวน ๑๐ คน 

๔.๒.๒ กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร จํานวน  ๑๐ คน 
๔.๒.๓ กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวน จํานวน  ๑๐ คน 
คณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาในเรื่องความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจ        

ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองสิทธิมนุษยชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักการมาตรฐานสากล และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง อีกทั้งในเรื่องของทัศนคติที่มี



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๙๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ต่อการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
และข้อเสนอแนะในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
๔.๒.๑ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ ๒๕๕๐  
๑) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ ๒๕๕๐  
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารโดยส่วนใหญ่มีความรู้

ความเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งน้ี
เน่ืองจากแต่ละท่านมีประสบการณ์การทํางานเป็นระยะเวลานานต้ังแต่ ๒๕-๓๐ ปี อีกทั้งโดยส่วนใหญ่
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก และเคยผ่านการอบรมในเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมาเป็นจํานวนมาก จึงทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับ
ผู้บริหารมีองค์ความรู้ในเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ ๒๕๕๐ อยู่ในระดับดีมาก 

ดังจะเห็นได้จากคํา
กล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับ
ผู้บริหารท่านหน่ึงที่ได้กล่าวว่า 

“…ผมคิดว่าผมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เ ก่ี ย ว กั บ สิ ท ธิ
มนุษยชนและสิทธิใน
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ยุติธรรมดีมากครับ 
ห าก จ ะ ใ ห้ ค ะ แนน
ตัวเองในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเต็ม ๑๐ คะแนน คิดว่าตนเองได้ประมาณ       
๙ คะแนน  เพราะสํานักงานตํารวจแห่งชาติเคยมีการจัดอบรมเก่ียวกับเรื่อง      
สิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนโดยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ
ไปเข้ารับการอบรม ซึ่งในฐานะที่ผมเป็นตํารวจในระดับตําแหน่งผู้ กํากับการ           
ก็จะต้องมีการเข้าไปรับฟังการอบรมดังกล่าวอยู่เป็นประจํา  ซึ่งหลังจากการที่ผม   



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๙๖ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ไปเข้าร่วมอบรมมา ผมก็นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ตัวอย่างเช่น กฎหมาย
เก่ียวกับเรื่องสิทธิของประชาชนมาถ่ายทอดให้กับนายตํารวจในสถานีตํารวจ       
ของผมได้รับทราบ  และผมก็ยังหาความรู้จากสื่อต่างๆ ตัวอย่างเช่น สื่อจากโทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือพิมพ์ อยู่เป็นประจํา เพราะในข่าวก็จะมีกรณีศึกษาหลายเรื่องมาก    
และเมื่อมีการประชุมรวมเจ้าหน้าที่ ตํารวจทุกคร้ัง ผมก็จะยกตัวอย่างจาก   
กรณีศึกษาตามข่าวมาอธิบายให้รุ่นน้องผมฟังเป็นกรณีตัวอย่างว่าทําแบบน้ีได้หรือ
ไม่ได้ครับ…” 

 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตรพบว่า           

โดยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอยู่ใน
ระดับดี ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละท่านได้ใช้หลักการเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจํา รวมถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร  
โดยส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์มาทั้งสิ้น อีกทั้งส่วนใหญ่ก็ยังจะ
ใฝ่หาความรู้จากสื่อต่างๆ ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์ หนังสือ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต ในเรื่องดังกล่าวอยู่
เป็นประจํา  จึงทําให้มีพ้ืนฐานความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนเป็นอย่างดี 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับรองสารวัตรท่านหน่ึงที่กล่าวว่า 
“…ตัวผมเองคิดว่าตนเองก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดีนะครับ เพราะส่วนหน่ึงคือผมจบด้าน
นิติศาสตร์มา และอีกส่วนหน่ึงคือผมก็อาศัยหาความรู้จากสื่อต่างๆ และ
ประสบการณ์จากการทํางานเป็นตํารวจด้วย ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเน้ือหาในเรื่อง
ดังกล่าว ผมก็มีความรู้ความเข้าใจดีพอสมควร ซึ่งหากจะต้องให้คะแนนตัวเองใน
เรื่องความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมเต็ม ๑๐ คะแนน ผมคิดว่าผมคงได้ประมาณ ๘ คะแนนครับ…” 
 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับช้ันประทวนพบว่า โดยส่วนใหญ่มีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนเป็นอย่างดี 
เน่ืองจากในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับช้ันประทวน จะต้องใช้หลักการและข้อกฎหมาย    
ที่เก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่         



บทท่ี  ๔ 
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อยู่เป็นประจํา รวมถึงโดยส่วนใหญ่ก็จะศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
และอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ จึงทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับช้ันประทวนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนอยู่ในระดับที่ดี 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจช้ันประทวนท่านหน่ึงที่กล่าวว่า 
“…ผมคิ ด ว่ าผมมี ความรู้ ใ น เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุษยชนและสิ ท ธิ ใน      

กระบวนการยุติธรรมของประชาชนดีพอสมควรนะครับ เพราะสมัยเรียนปริญญาตรี
ด้านนิติศาสตร์ผมก็เคยเรียนในเรื่องเกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน       
และเคยเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งกฎหมายในส่วนน้ีจะกล่าวถึง   
สิทธิของผู้ต้องหาหรือจําเลยอยู่แล้วครับ แล้วอีกอย่างกฎหมายเหล่าน้ีมันก็ถือว่า 
เป็นหลักในการปฏิบัติงานของผมตามปกติอยู่แล้ว และปกติผมก็เป็นคนชอบดู
โทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ มันก็เลยทําให้ผมพอมีความรู้ความเข้าใจ      
เน้ือหาเหล่าน้ีดีพอสมควรครับ หากจะให้คะแนนในเรื่องความรู้ความเข้าใจของ 
ตนเองในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ถ้าเต็ม ๑๐ คะแนน   
ผมคงให้ตัวเองประมาณ ๗ คะแนนครับ…” 

 
๒) การบังคับใช้กฎหมายที่เจ้าหน้าที่ตํารวจยังไม่เข้าใจและคิดว่าเป็นจุดอ่อนในการทํางาน 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารพบว่า โดยส่วนใหญ่มีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในทุกประเด็น ทั้งน้ีเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหาร
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับสูง กล่าวคือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก       
และมีประสบการณ์การทํางานมาเป็นระยะเวลา ๒๕-๓๐ ปี อีกทั้งยังเคยผ่านการอบรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมาเป็นจํานวนมาก จึงทําให้มีองค์ความรู้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมากพอสมควร  

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารท่านหน่ึงที่กล่าวไว้ว่า 
“…ผมคิดว่าผมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายใน

ทุกประเด็นเป็นอย่างดีแล้วนะครับ  เพราะผมเคยผ่านการอบรมมาทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และในฐานะที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีหน้าที่
ที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายกับประชาชน ซึ่งอาชีพตํารวจน้ีจะคลุกคลีและใกล้ชิด
กับประชาชนมากอยู่แล้ว หากผมไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบังคับใช้
กฎหมายที่ชัดเจน ก็ไม่อาจจะดูแลประชาชนในพ้ืนที่และควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่
ตํารวจที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…” 

 



บทท่ี  ๔ 
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กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตรพบว่า

โดยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างดี แต่ทั้งน้ียังมีกฎหมาย
บางเร่ืองที่เจ้าหน้าที่ตํารวจบางส่วนยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น กฎหมาย
ที่ ว่าด้วยเร่ืองการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยคร้ัง หากไม่มีการติดตามข้อมูลการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวอยู่เป็นประจํา      
ก็ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจบางคนไม่ทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับกฎหมายที่ปรับปรุงมาใหม่  

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนพบว่า โดยส่วนใหญ่  

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปเป็นอย่างดี แต่จะมีกฎหมายบางเรื่อง
ที่ยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น เรื่องกฎหมายที่ว่าด้วยเร่ืองคุ้มครองสิทธิของ
เด็กและเยาวชน เพราะเป็นกฎหมายใหม่ ทําให้เจ้าหน้าที่ระดับช้ันประทวนโดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ศึกษา
ในเชิงลึกเท่าที่ควร 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนท่านหน่ึงที่ได้
กล่าวไว้ว่า 

“…เรื่องที่ยังไม่ค่อยเข้าใจมากน่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน ที่ผมยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองน้ีเท่าไหร่อาจเป็นเพราะ
มันเป็นกฎหมายใหม่ แล้วที่สําคัญด้วยส่วนหน่ึง คือ ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาไปน่ังอ่าน
หรือศึกษาเรื่องน้ีอย่างจริงๆ จังๆ ด้วย เพราะภาระงานที่ต้องทําอยู่ทุกวันน้ีก็เยอะ
อยู่แล้ว เลยทําให้ไม่มีเวลาทําความเข้าใจในส่วนน้ีมากเท่าไหร่ ซึ่งมันก็ส่งผล
กระทบต่อการทํางานของเราเหมือนกัน อย่างเวลาไปเจอกรณีผู้กระทําความผิดที่
เป็นเด็ก บางทีเราก็ไม่อยากไปจับ เพราะเด๋ียวตํารวจที่ไปเป็นคนจับกุมก็จะต้อง
ไปขึ้นศาล ซึ่งผมก็มองว่าขั้นตอนมันยุ่งยาก ย่ิงถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องน้ีมากด้วย
แล้ว ผมก็ไม่อยากไปเสี่ยงมากเท่าไหร่ครับ…” 

 
๓) ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจในเร่ืองการบังคับใช้กฎหมายที่

เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารโดยส่วนใหญ่กล่าวว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ
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                                                                                                ๙๙ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ในกระบวนการยุ ติ ธรรมของประชาชนเป็นอย่างดี  เพราะกฎหมายเหล่ าน้ีล้ วนเป็นส่ วนหน่ึ ง                          
ที่ เจ้าหน้าที่ ตํารวจจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติทุกวัน  ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ ตํารวจ                
ในช้ันสัญญาบัตรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ                       
ในกระบวนการยุ ติ ธรรมอยู่ ในเกณฑ์ ดี   เพราะได้รับการอบรมความรู้ เพ่ิมเติมอยู่ เป็นประจํา                         
ส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจช้ันประทวนถึงจะไม่ค่อยได้เข้ารับการอบรมมากนัก แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะพัฒนาและหา
ความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการประชุมรวมหรือได้รับการถ่ายทอดความรู้จากระดับ
หัวหน้างานในแต่ละฝ่าย 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารท่านหน่ึงที่ได้
กล่าวว่า 

“…ผมว่าตํารวจโดยส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ีดี       
อยู่แล้วครับ เพราะว่าตํารวจทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ ซึ่งก็จะต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน ตัวอย่างเช่น การจับกุมจะต้องมีการแสดงตัว     
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจและแจ้งข้อหาให้แก่ผู้ต้องหาทราบว่าโดนจับเพราะอะไร 
รวมท้ังแจ้งสิทธิแก่ผู้ ต้องหาว่ามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การได้โดยพ้ืนฐาน          
อยู่แล้ว…” 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 

กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจโดยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับ         
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนเป็นอย่างดี เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคน
จะต้องใช้กฎหมายดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติทุกวัน รวมถึงในปัจจุบันเป็นโลกของ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งส่งผลทําให้ตํารวจไทยได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายดังกล่าวผ่านสื่อ ตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับรองสารวัตรท่านหน่ึง 
ที่ได้กล่าวว่า 

“…ผมว่าตํารวจไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายเรื่องการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนดีนะครับ 
เพราะเด๋ียวน้ีโลกของเราเป็นโลกเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําให้ตํารวจไทย        
ในปัจจุบันมีโอกาสศึกษาและพัฒนาความรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ตมากขึ้นครับ…” 
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กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจช้ันประทวนโดยส่วนใหญ่กล่าวว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอยู่ในระดับดี 
เพราะในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจทุกคนจะต้องใช้หลักกฎหมายดังกล่าวในการทํางานเป็นประจํา  
แต่ทั้งน้ีก็ยังจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจบางคน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับช้ันประทวนที่
อาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้ในเร่ืองเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในเชิงลึกมาก
เท่าที่ควร เ น่ืองจากเจ้าหน้าที่ ตํารวจบางส่วน
ดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจช้ันประทวนรุ่นเก่า 
ไม่ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเหมือน
อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตํารวจในรุ่นปัจจุบัน จึงส่งผล 
ทําให้กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจช้ันประทวนดังกล่าวไม่
ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
และการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในเชิงลึกมากเท่าที่ควร 
 

๔) สิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ควรส่งเสริมและพัฒนา 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์กลุ่ม เจ้ าหน้าที่ ตํารวจระดับผู้บริหารโดยส่วนใหญ่              

มีความคิดเห็นว่าควรมีการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจใน
เรื่องเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนตาม
รั ฐ ธ ร รม นูญแ ห่ ง ร าชอาณา จัก ร ไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

๑.  คว ร มี ก า ร
จัดอบรมหลักสูตรทางด้านวิชาการอย่าง
เข้มข้นและต่อเน่ืองให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๐๑ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ทุกคน โดยในการจัดอบรมดังกล่าวควรมุ่งเน้นให้เป็นในลักษณะของการยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
การปฏิบัติหน้าที่ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกันภายหลังจากการเข้าอบรม เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจากประสบการณ์การทํางานจริง 

๒. ผู้ บังคับบัญชาระดับผู้ กํากับการในแต่ละสถานีตํารวจควรมีการ        
ให้ความสําคัญในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดของตนเอง เพ่ือเป็นการเน้นยํ้าและเสริมสร้างทักษะ
ความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดของตนมากข้ึน 

๓. ควรมีการจัดทําเอกสารหรือหนังสือคู่มือที่เก่ียวกับหลักการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ อันเก่ียวเน่ืองกับเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน         
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งรูปแบบของเอกสารหรือหนังสือคู่มือ
ดังกล่าวควรจะต้องทําออกมาให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ือเสริมสร้างความรู้และเป็น       
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคน  

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
จ ากก า รสั ม ภ าษ ณ์ 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับสารวัตรและ 
รองสารวัตรโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ ตํารวจในเร่ืองเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรม   
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศั กราช  ๒๕๕๐         
ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

๑.  ในระดับผู้บังคับบัญชาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ควรมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมการจัดอบรมหรือสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยการจ้างวิทยากรมาอบรม
ความรู้เก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่
ตํารวจในทุกส่วน ทั้งน้ีเพ่ือที่จะได้มีการจัดอบรมหรือสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างต่อเน่ือง 

๒.  ควรมีการจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรเข้ามาบรรยายในเร่ืองเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในทุกสถานีตํารวจ 
ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการเข้ารับฟังการอบรม และเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนในสถานีตํารวจจะได้มี
โอกาสเข้ารับฟังการบรรยายอย่างทั่วถึง 
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๓.  เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้กํากับการในแต่ละสถานีตํารวจควรกระตุ้น
และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนมากข้ึน โดยควรมีการประชุมและให้ความรู้           
กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ไปละเมิดสิทธิของประชาชน รวมถึงเมื่อมี
กฎหมายใหม่ออกมา เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้กํากับการก็ควรมีการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับ  
กฎหมายใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบข้อมูลโดยทั่วกัน 

๔.  ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ ในลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้              
ซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจภายในสถานีตํารวจ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจ     
ที่ตนมีให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจคนอ่ืน ทั้งน้ีเพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนโดยส่วนใหญ่     

มีความคิดเห็นว่า ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในเรื่อง
เ ก่ียวกับสิท ธิมนุษยชนและสิท ธิในกระบวนการยุ ติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ               
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

๑. ควรมีการจัดอบรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิ            
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในแต่ละสถานีตํารวจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงควรส่งเสริมความรู้ในเรื่องดังกล่าว
ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับช้ันประทวนให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ในระดับช้ันประทวนเป็นฝ่ายปฏิบัติงานซึ่งจะต้องลงพ้ืนที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก ฉะน้ัน    
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชนเป็นอย่างดี 

๒.  ควรมีหนังสือคู่มือที่กล่าวถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน และหลักการปฏิบัติหน้าที่ที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ         
เพ่ือเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ตํารวจมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิ        
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

 
๔.๒.๒ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

รวมทั้งหลักการ มาตรฐานสากล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักการมาตรฐานสากล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
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จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารพบว่าโดยส่วนใหญ่       
มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งหลักการมาตรฐานสากล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับดี ทั้งน้ีเพราะว่าเคยผ่านการอบรมใน
เรื่องเก่ียวกับกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศมามากพอสมควร  

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารท่านหน่ึง
ที่กล่าวว่า 

“...ผมว่าผมก็พอมีความรู้อยู่พอสมควรนะ แต่ก็คงไม่สมบูรณ์ร้อย
เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าเราคงไม่ได้ไปเจาะลึกว่าในแต่ละประเทศเขามีกฎหมาย
อย่างไร  ส่วนมากเราก็ดูในเฉพาะของประเทศเราและก็ประเทศที่เราได้ไปอบรม  
ตัวอย่างเช่นของมาเลเซีย  อินโดนีเซีย  แล้วก็ฟิลิปปินส์  ซึ่งใน  ๓-๔ ประเทศน้ี
เขาตกลงกันไว้ว่าจะไปทําหลักสูตร  ทําโปรแกรมที่จะไปอบรมต่างๆ ด้วยกัน   
เพ่ือเพ่ิมความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคคลในประเทศ  เขาต้ังกรอบไว้ภายในห้าปี   
ทั้งในระดับการศึกษาเบ้ืองต้น  ระดับมหาวิทยาลัย  จนถึงระดับปริญญาเอก  
แล้วก็มีในสถาบันการอบรมของตํารวจด้วย...” 

นอกจากน้ียังมีคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารอีกท่านหน่ึง    
ที่ได้กล่าวว่า 

“…ผมก็พอมีความรู้ในเรื่องเก่ียวกับกฎหมาย พันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเหมือนกันครับ หากจะต้องให้คะแนนตัวเองเต็ม ๑๐ 
คะแนน ผมคิดว่าตนเองน่าจะได้ประมาณซัก ๘ คะแนนครับ เพราะผมเคยได้รับ
การอบรมในเรื่องน้ีมาบ้าง แต่อาจจะไม่ได้ทราบหมดเต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์      
ว่ากฎหมายในแต่ละประเทศเขาว่าอย่างไรบ้าง เพราะมันค่อนข้างจะละเอียดยิบ
ย่อยมาก แต่ถ้าเป็นข้อกฎหมายที่ออกมาในบ้านเมืองเราผมก็พอที่จะทราบอยู่แล้วครับ  
ว่ามีกฎหมายที่ให้การคุ้มครองเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ซึ่งกฎหมาย
เหล่าน้ีได้ออกมาให้สอดรับกับข้อตกลงที่ประเทศเราได้ไปลงนามร่วมกับประเทศ
อ่ืนๆ ไว้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน…” 

 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร    

พบว่าโดยส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมท้ังหลักการมาตรฐานสากล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือมีความรู้ในเบ้ืองต้น
แต่ไม่ ได้มีความรู้ ในเชิ งลึกมากเท่าที่ ควร  ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากโดยส่ วนใหญ่ ไม่ ได้ทํ าการศึกษา                   
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ในเร่ืองดังกล่าวในเชิงลึก อีกทั้งไม่ค่อยได้รับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
พันธกรณีระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนมากเท่าที่ควร 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับรองสารวัตรท่านหน่ึง 
ที่ได้กล่าวว่า 

“…ผมพอมี
ความรู้ในเรื่องกฎหมาย
พั น ธ ก ร ณี ร ะ ห ว่ า ง
ป ร ะ เ ท ศ ด้ า น สิ ท ธิ
มนุษยชนอยู่ บ้างครับ 
แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ รู้ ลึ ก ถึ ง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ ท่ า ไ ห ร่ 
เพราะไม่ได้มีการศึกษาในรายละเอียดมากเท่าที่ควร แต่จะพอทราบอยู่บ้างว่ามี
กฎหมาย ระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมาเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน ตัวอย่างเช่น กฎหมายคุ้มครองเด็ก และสตรี ถ้าหาก
จะให้คะแนนตัวเองในเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดว่าผมน่าจะได้ประมาณ ๖ คะแนนครับ…” 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่ ม เจ้ าหน้าที่ ตํ ารวจระดับ ช้ันประทวนพบว่า           

โดยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  พันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งหลักการมาตรฐานสากลและอ่ืนๆที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับน้อย ทั้งน้ีเพราะไม่
เคยศึกษาในเรื่องน้ีโดยตรง รวมถึงไม่เคยผ่านการอบรมหรือสัมมนาในเร่ืองดังกล่าว อีกทั้งในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับช้ันประทวนก็ไม่ได้ใช้ข้อกฎหมายดังกล่าวในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจํา  จึงทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจช้ันประทวนโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีองค์ความรู้ใน
เรื่องน้ีเท่าที่ควร 
                              ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนท่านหน่ึง    
ที่ได้กล่าวว่า 

“…ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนมากเท่าไหร่ และไม่เคยได้รับ          
การอบรมในส่วนของกฎหมายหรือพันธกรณีระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
เลย หากจะต้องให้คะแนนในเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย พันธกรณี       
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเต็ม ๑๐ ผมคิดว่าคงจะได้ประมาณ ๔ คะแนน      



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๐๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

เพราะตามหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน โดยส่วนใหญ่ก็จะยึดตามหลัก      
กฎหมายภายในประเทศไทยทั่ วไปมากกว่า เลยไม่ค่อยได้ใช้ความรู้ ในเรื่องที่          
เก่ียวกับกฎหมายหรือพันธกรณีระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนครับ…” 

 
๒)  ประสิทธิภาพของกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  พันธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักการมาตรฐานสากล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในปัจจุบัน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสั มภาษณ์ กลุ่ มเจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจระดับผู้ บริ หารโดยส่ วนใหญ่                         

มีความคิดเห็นว่ากฎหมายระเบียบ  ประกาศ  พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมท้ังหลักการ
มาตรฐานสากลและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว เพราะประชาชนโดยทั่วไปไม่ว่าจะ             
เป็นกลุ่มเด็ก หรือสตรีต่างก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่ แต่ทั้ งน้ีหากมองในภาพรวมของ                  
กฎหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเมื่อนํามาปรับใช้ภายในประเทศไทยแล้ว ถึงในประเทศไทยจะได้บัญญัติ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ด้านสิทธิมนุษยชนไว้อย่างครอบคลุมแล้ว แต่กฎหมาย                 
ดังกล่าวกลับทําให้ประชาชนบางส่วนทราบเฉพาะในเรื่องของสิทธิของตนเองแต่ไม่ทราบหน้าที่                        
ในการปฏิบัติตน จนเป็นเหตุทําให้ประชาชนบางคนใช้สิทธิของตนเองมากจนไปกระทบต่อสิทธิบุคคล             
รอบข้าง ส่งผลทําให้บุคคลรอบข้างได้รับความเดือดรอ้น 

นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่ ตํารวจระดับผู้บริหารยังมีมุมมองว่ากฎหมาย ระเบียบ        
ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  ถึงในแม้ภาพรวมจะมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว          
แต่ถ้ามองในมุมมองของการนํามาปรับใช้ภายในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารส่วนใหญ่                 
มีความคิดเห็นว่ากฎหมายดังกล่ าวยั งไม่ เอ้ื ออํ านวยต่อการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้าที่ ตํ ารวจ                   
เท่าที่ควร  ดังจะเห็นได้จากกรณีเรื่องที่กฎหมายให้การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ซึ่งหากผู้กระทํา       
ความผิดเป็นเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ ตํารวจก็ยังไม่สามารถจะเข้าจับกุมได้ภายในทันที แต่จะต้อง               
ไปขอหมายจากศาลเพื่อเข้าจับกุม รวมถึงในการสอบสวนเด็กและเยาวชนจะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้น       
ภายในระยะเวลา ๒๔ ช่ัวโมง อีกทั้งจะต้องมีสหวิชาชีพมาเข้าร่วมในการสอบสวน ซึ่งด้วยขั้นตอนในการ
ดําเนินการที่มีจํานวนมาก จึงส่งผลทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความยากลําบากมากย่ิงขึ้น 

 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร

พบว่าโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว เพราะประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน     
หรือสตรี ต่างก็ได้รับสิทธิการคุ้มครองอย่างเต็มที่ แต่ทั้งน้ีหากมองในมุมของการนํากฎหมายดังกล่าว



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๐๖ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

มาบังคับใช้กับประชาชนโดยทั่วไปในประเทศไทยแล้ว เมื่อมีการให้สิทธิคุ้มครองเป็นจํานวนมาก ก็ทํา
ให้ประชาชนบางคนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายมากเท่าที่ควร  เพราะถือว่าตนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ  
ซึ่งในจุดน้ีก็เป็นเหตุทําให้ประชาชนที่เป็นพลเมืองที่ดีมองว่าบางคร้ังกฎหมายไม่ศักด์ิสิทธ์ิเท่าที่ควร
ด้วยเช่นกัน  
                                   ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ ตํารวจระดับรองสารวัตร       
ท่านหน่ึงได้ กล่าวว่า 

 “…ผมว่าตัวกฎหมายมีประสิทธิภาพเพียงพอ แต่พอนํากฎหมาย
ออกมาบังคับใช้ภายในประเทศไทยแล้ว ประชาชนบางคนเห็นว่ากฎหมายให้   
การคุ้มครองเยอะก็เลยกระทําผิดซ้ําๆ แบบน้ันเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น เด็กที่ชอบซิ่ง
รถมอเตอร์ไซค์ เด็กพวกน้ีรู้ว่าเด๋ียวถ้าโดนจับ แป๊บๆ ก็โดนปล่อยแล้ว เขาก็เลยไม่
ค่อยเกรงกลัวกฎหมายอะไรเท่าไหร่  ซึ่งในตรงจุดน้ีก็ทําให้ประชาชนท่ีเป็น
พลเมืองดีมองว่าบางคร้ังกฎหมายไม่ค่อยได้ลงโทษกลุ่มคนที่ทําผิดเท่าไหร่เลย  
มนัเลยทําให้บางคนมองว่ากฎหมายของเรามันไม่ศักด์ิสิทธิเท่าที่ควร…” 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ ตํารวจในระดับช้ันประทวนพบว่า       

เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศ     
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักการมาตรฐานสากล และอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องมากนัก จึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็น
ในเชิงลึกได้ เท่ าที่ ควร แต่ทั้ งน้ี เจ้ าหน้าที่ ตํ ารวจระดับช้ันประทวนโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า                         
ในปัจจุ บันประชาชนโดยทั่ วไปเร่ิมเล็ งเห็นความสําคัญและต่ืนตัวในเรื่ องของการคุ้ มครองสิทธิ                       
ของประชาชนมากข้ึน ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้เจ้าหน้าที่ ตํารวจในระดับช้ันประทวนส่วนใหญ่มีมุมมองว่า       
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนที่ออกมาในปัจจุบันน้ี               
น่าจะมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว 

 
๔.๒.๓ ทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชน และพฤตกิรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
๑)  แนวคิดในการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับการบังคับ

ใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสั มภาษณ์ กลุ่ มเจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจระดับผู้ บริ หารโดยส่ วนใหญ่                         

มีความคิดเห็นว่าการสร้างทัศนคติที่ดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นเรื่องสําคัญมาก โดยในส่วนแรกควรจะต้อง      
เริ่มจากการสร้างทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ละบุคคลก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนควรจะต้อง          



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๐๗ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

คํานึงว่าประชาชนทุกคนก็คือมนุษย์ มีความต้องการท่ีจะได้รับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ          
เฉกเช่นเดียวกันทุกคน ดังน้ันในฐานะที่ตํารวจก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ควรจะต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
และไม่ประพฤติปฏิบัติหน้าที่อันใดที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน  

นอกจ าก น้ี ใ น ร ะ ดั บ
ผู้บังคับบัญชาควรมีการอบรมและปลูกฝัง 
ในเรื่องของนิติรัฐให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจทุก
คน ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยมีกฎหมายเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการควบคุมสั งคม  ดั ง น้ัน
เจ้าหน้าที่ตํารวจในฐานะที่เป็นผู้บังคับใช้
กฎหมาย ก็ควรจะต้องบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเที่ยงธรรมและไม่ละเมิดสิท ธิของ
ประชาชน 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
จากการสัมภาษณ์กลุ่ มเจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร                    

โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือ การมีจิตสํานึกและความใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตํารวจแต่ละบุคคล หากเจ้าหน้าที่ตํารวจมีจิตสํานึกที่ดีและใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคํานึงถึงว่า               
ผู้ที่จะต้องไปจับกุมก็คือคนที่ไม่ใช่คู่กรณีของตนเอง แต่เป็นบุคคลท่ีตํารวจจะต้องบริการในฐานะที่เป็น       
ประชาชนก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างดี และไม่มีการละเมิดสิทธิของ      
ประชาชน 

นอกจากน้ีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับสารวัตรและรองสารวัตรโดยส่วนใหญ่
ยังมีความคิดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาก็ควรมีส่วนในการช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ    
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยควรมีการเน้นยํ้าและกล่าวถึงความสําคัญในการบังคับใช้กฎหมายว่าจะต้อง
ปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และไม่ไปละเมิดสิทธิของประชาชน  
                         ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับรองสารวัตรท่านหน่ึง      
ได้กล่าวไว้ว่า 

“…ในเรื่องการสร้างทัศนคติที่ดีผมมองว่าเรื่องน้ีก็อาจจะเป็นเรื่องของ
มุมมองความคิดของแต่ละบุคคลนะ คือผมคิดว่าตํารวจทุกคนจะต้องยํ้าเตือน
ตัวเองอยู่เสมอว่าตํารวจคือประชาชนคนหนึ่ง การทําให้ประชาชนมีความสุข   
โดยการอํานวยความยุติธรรมให้เขาอย่างถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนก็
เหมือนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ปฏิบัติต่อตัวเองเช่นเดียวกัน ซึ่งหากตํารวจสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว ตํารวจก็จะได้รับความไว้วางใจจาก 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๐๘ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ช่องว่างระหว่างประชาชนกับตํารวจก็จะลดลง ปัญหา
ทางด้านทัศนคติของตํารวจและประชาชนที่มีแต่ด้านลบต่อกันมาก็จะมี
สถานการณ์ที่ดีขึ้น…” 
 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนโดยส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น

ว่าการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุ ติ ธรรม  ควรจะต้องเร่ิ มจาก           
การอบรมด้านจริยธรรม แล้วจึงค่อยปลูกฝังทัศนคติ
แก่ เจ้ าหน้าที่ ตํ ารวจให้ พึ งระลึ กอยู่ เสมอว่ า       
ประชาชนคือญาติพ่ีน้องของตนเอง ซึ่งในการที่
เจ้าหน้าที่ ตํารวจเคารพสิทธิของประชาชนน้ัน         
ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจได้สร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
กรอบที่กฎหมายกําหนดอย่างมีจริยธรรมและ
คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน 

                   ดั งจะเห็นได้จากคํากล่ าวของเจ้ าหน้าที่ ตํ ารวจระดับช้ันประทวนท่ านหน่ึ ง                          
ที่กล่าวว่า 

“…ผมว่าการที่จะสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในเรื่อง
เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม     
ควรเริ่มจากการอบรมจริยธรรมและปลูกฝังแนวความคิดในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดหลักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และควรเสริมสร้างทัศนคติให้กับเจ้าหน้าที่
ตํารวจ โดยเน้นยํ้าว่าในการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนควรปฏิบัติหน้าที่ให้เสมือน
กับพวกเขาเหล่าน้ันเป็นญาติพ่ีน้องของเราเอง เพ่ือที่ตํารวจจะได้ปฏิบัติหน้าที่          
อยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้
มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วย…” 
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๒)  ทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชนและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

(๑)  ความคิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนในปัจจุบัน 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารพบว่าโดยส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทําให้ประชาชนต่ืนตัวและเห็นความสําคัญของสิทธิ
ของตนเองในกระบวนการยุติธรรมมากข้ึนซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาว่า
ประชาชนบางคนใช้สิทธิของตนเองมากเกินไป จนทําให้ไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืนๆ รวมถึง           
เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องดําเนินการตามกฎหมายก็จะอ้างสิทธิมนุษยชนเพื่อหลีกเลี่ยงและขัดขวาง
การปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ ซึ่งก็ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติงานด้วยความยากลําบากเช่นเดียวกัน 

นอกจากน้ีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ยังมีความเห็น
ว่า ภายหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันอย่าง
จริงจัง ก็ส่งผลทําให้ในส่วนของเจ้าหน้าตํารวจเร่ิมเล็งเห็นความสําคัญเก่ียวกับเร่ืองการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น  เพราะในปัจจุ บันมีการติดต่อสื่อสารที่
ทันสมัย และสื่อมวลชนก็มีอิทธิพลในสังคมไทย
เป็นอย่างมาก  ดังน้ันหากเจ้าหน้าที่ ตํารวจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไปกระทําการละเมิด
สิทธิของประชาชน โดยหากกรณีที่มีการบันทึกภาพไว้ 
ก็อาจจะมีการเผยแพร่รูปภาพหรือคลิปวีดีโอลงตาม
สื่ อต่ างๆ เช่น อิ นเทอร์ เน็ ต โทร ทัศ น์  หรื อ
หนังสือพิมพ์ไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลทําให้ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างระมัดระวังมากย่ิงขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการถูกประชาชนฟ้องร้อง        
และถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนในภายหลังได้ 

 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร    

โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  
ของประชาชนในปัจจุบันมีส่วนกระตุ้นให้ตํารวจในประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขอบเขตท่ี   
กฎหมายกําหนดมากขึ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว  แต่ในทางกลับกันในส่วนของภาคประชาชน            
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จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ชอบใช้สิทธิในลักษณะตีความเข้าข้างตนเองมากจนเกินไป 
โดยไม่คํานึงถึงว่าสิ่งที่ตนกระทําน้ันได้ไปกระทบสิทธิของผู้อ่ืนหรือไม่ รวมถึงมักจะอ้างสิทธิตนเองเพ่ือ
หลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการถูกจับกุม ซึ่งก็ส่งผลทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยากลําบาก
มากย่ิงขึ้น 
 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับช้ันประทวนโดยส่วนใหญ่มี      

ความคิดเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนเป็น
เรื่องที่ดี เพราะเป็นสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับตามที่กฎหมายกําหนด แต่การเรียกร้องสิทธิของ
ประชาชนก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจเช่นเดียวกัน เพราะประชาชนรู้
ว่าตนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะสามารถใช้สิทธิและเรียกร้องสิทธิของตนเองได้ แต่ประชาชนยังไม่
เข้าใจอย่างจริงจังว่าตนมีหน้าที่จะต้องใช้สิทธิอย่างไรให้ถูกต้อง เพ่ือไม่ให้เป็นการใช้สิทธิของตนเอง
มากจนไปละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน 

 
 (๒) ความสามารถในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ของประชาชน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารโดยส่วนใหญ่กล่าวว่าตน

ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ และได้ดูแลให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
เคารพในสิทธิของประชาชนในขณะปฏิบัติงานอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากการกําชับกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ที่ปฏิบัติการว่าจะต้องมีการแจ้งสิทธิให้กับผู้ต้องหาเสมอ และในการจับกุมผู้กระทําความผิดจะต้อง
กระทําการอย่างละมุนละม่อมเท่าที่จะทําได้ ห้ามปฏิบัติหรือกระทําการอันใดที่เป็นความรุนแรงหรือ
กระทําอันเกินกว่าเหตุ  

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารท่านหน่ึง     
ได้กล่าวว่า 

“…ในฐานะที่ผมอยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชา ผมก็ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มที่โดยการดูแลและกําชับเจ้าหน้าที่ ตํารวจทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ระมัดระวัง ไม่ใช้ความความรุนแรงกับประชาชน  รวมถึงในการจับกุมก็จะต้อง
กระทําการอย่างละมุนละม่อม และมีการแจ้งสิทธิให้กับผู้ต้องหาเสมอ ซึ่งใน
ความเห็นส่วนตัวผมก็มองว่าผมได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้ว 
ถึงแม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายจะมีอุปสรรคอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดตาม
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กฎหมายที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่ได้ยากลําบาก ตัวอย่างเช่น คดีที่
เก่ียวกับเด็กและเยาวชน ซึ่งในการดําเนินการในคดีเหล่าน้ีจะมีขั้นตอนจํานวน
มาก ทําให้เราในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติงานได้ลําบาก หรือปัญหาใน
เรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการใช้บริหารงาน และอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติหน้าที่ก็ตาม แต่ในฐานะที่ผมเป็นตํารวจ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงผมเป็น
ผู้กํากับในสถานีตํารวจแห่งน้ี ผมก็มีหน้าที่จะต้องดูแลประชาชนในพ้ืนที่ให้อยู่
อย่างสงบสุข โดยผมจะไม่นําอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆเป็นข้อยกเว้นที่จะปฏิบัติงาน   
หรือโดยละทิ้งความยุติธรรมอยู่แล้ว…” 

 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตรโดย

ส่วนใหญ่กล่าวว่าในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งก็จะยึดตามกรอบของกฎหมาย และคํานึงถึงสิทธิของ
ประชาชนอยู่เสมอ กล่าวคือจะไม่ปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนทั่วไป ซึ่งก่อนที่จะ
เริ่มออกไปปฏิบัติงานในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ระดับสารวัตรหรือรองสารวัตรก็จะกําชับกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจที่ออกปฏิบัติการว่าจะต้องดําเนินการกับ
ประชาชนที่กระทําความผิดอย่างละมุน
ละม่อม ตัวอย่างเช่น การเข้าตรวจค้นก็
จะต้องมีเหตุสงสัยในการตรวจค้น หรือหาก
จะเข้าไปตรวจค้นในเคหสถานก็จะต้องไป
ขอหมายจากศาลก่อนทําการเข้าตรวจค้น 
หรือการจับกุมที่เป็นกระทําความผิดซึ่งหน้า
ก็สามารถจับกุมได้ทันที แต่หากไม่ใช่กรณี
ความผิดซึ่งหน้าก็จะต้องไปขอหมายจาก

ศาล  เ พ่ือขอจับกุมบุคคลดังกล่ าว ต่อไป  
นอกจากน้ียังมีในส่วนของการจับกุมผู้กระทําความผิด ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจจะจับกุมผู้กระทํา
ความผิด เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ รวมถึงจะต้องแจ้งสิทธิให้กับ
ผู้ต้องหาได้ทราบทุกคร้ังด้วยเช่นกัน 
   ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับรองสารวัตรท่านหน่ึงได้
กล่าวว่า 

“… ในการปฏิบัติหน้าที่ผมจะยึดตามขอบเขตอํานาจที่กฎหมาย
กําหนดไว้อยู่แล้วครับ คือเราจะลงพ้ืนที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน เราก็จะต้อง
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คิดอยู่เสมอว่าจะต้องระมัดระวัง ไม่ให้การปฏิบัติงานของเราไปละเมิดสิทธิของ
ประชาชน ซึ่งก่อนที่รุ่นน้องผมจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ ผมก็จะกําชับกับรุ่นน้องผม
เสมอว่าถ้าจะไปตรวจค้นหรือจับผู้กระทําผิดก็จะต้องทําอย่างละมุนละม่อม 
เพราะเด๋ียวน้ีประชาชนมีความรู้มากขึ้น เวลาเราใช้ความรุนแรงเข้าจับกุม 
ประชาชนก็จะอ้างสิทธิและจะฟ้องร้องว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจทําเกินกว่าเหตุได้…” 

 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนส่วนใหญ่กล่าวว่า

ในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะยึดหลักตามกรอบที่กฎหมายกําหนดไว้ และปฏิบัติหน้าที่โดยเคารพในสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนอยู่เสมอ โดยหากพบกรณีที่ผู้กระทําความผิดกระทําการที่เป็นความผิดซึ่งหน้าก็
จะทําการจับกุมทันที แต่ก็จะพยายามใช้หลักการจับกุมอย่างละมุนละม่อม จะไม่ใช้กําลังหากทาง
ผู้กระทําความผิดไม่ต่อสู้หรือขัดขืน และเมื่อทําการจับกุมได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งสิทธิให้กับผู้ต้องหา
ว่าผู้ต้องหาจะได้รับสิทธิตัวอย่างเช่น สิทธิติดต่อขอพบญาติ สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการขอ
ทนายความมาช่วยในเร่ืองคดีความ เป็นต้น เพียงแต่ว่าบางคร้ังในทางปฏิบัติการจับกุมอาจจะไม่
สามารถกระทําได้อย่างละมุนละม่อมได้ในทุกกรณี เพราะว่าบางคร้ังผู้กระทําความผิดใช้กําลังต่อสู้
และขัดขืน ดังน้ันเมื่อมีผู้กระทําความผิดต่อสู้และขัดขืน เจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีความจําเป็นที่อาจจะต้อง
ใช้กําลังเข้าจับกุม ซึ่งก็ต้องดูตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ันด้วยเช่นกัน 

 
(๓)  ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับ

การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารโดยส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นว่าปัจจุบันประชาชนมีความรู้เรื่องเก่ียวกับการบังคับกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนมากกว่า
แต่ก่อนอย่างมาก เพราะประชาชนส่วน
ใหญ่จะเรียนรู้จากสื่อ ดังจะปรากฏให้เห็น
ได้จากตามข่าวในโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ 
ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้น้อยไม่ได้
สําเร็จการศึกษาในระดับสูง ก็สามารถเข้าใจ
เ น้ือหาสาระไ ด้ ง่าย   รวมถึ งส่ วนห น่ึง
ประชาชนก็ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๑๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตํารวจสายตรวจท่ีออกปฏิบัติการลงพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน เพราะตํารวจที่ลงพ้ืนที่ก็จะมีการไปพูดคุยกับ
ประชาชนในชุมชนหรือในหมู่บ้าน ซึ่งบางคร้ังตํารวจก็มีการพูดคุยและให้ความรู้กับประชาชนในข้อ
กฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชนดังกล่าวด้วย ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลทําให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น  แต่ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีมุมมองว่าถึง
ประชาชนในปัจจุบันจะมีองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนมากข้ึน แต่ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวก็เป็นเพียงความเข้าใจใน
ข้อมูลขั้นพ้ืนฐานเท่าน้ัน แต่จะไม่ได้ทราบข้อมูลในเชิงลึกมากเท่าที่ควร เพราะด้วยบทกฎหมายที่มี
รายละเอียดในเชิงลึกค่อนข้างมาก หากประชาชนไม่ได้ทําการศึกษาอย่างแท้จริงก็จะไม่มีความรู้ใน
เรื่องดังกล่าวมากนัก 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
  จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตรโดย

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเก่ียวกับการบังคับใช้
กฎหมายมากย่ิงขึ้น  ทั้งน้ีเพราะประชาชนมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และในปัจจุบันประชาชนก็
สามารถรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อได้หลายช่องทาง ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ของประชาชนให้มีเพ่ิมมากขึ้น แต่ทั้งน้ี
เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตรก็มีความคิดเห็นว่าถึงประชาชนโดยส่วนใหญ่ถึงจะมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนมากขึ้น แต่ก็เป็นความรู้ความเข้าใจในภาพรวมเท่าน้ัน  ซึ่งหากเป็นข้อมูลในเชิงลึกลงไปก็
คิดว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวมากเท่าที่ควร 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ ตํารวจในระดับช้ันประทวนพบว่า        

โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวเก่ียวกับการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนมากข้ึนกว่าแต่ก่อน แต่ทั้งน้ี
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็จะมีรู้เพียงเบ้ืองต้นหรือภาพรวมเท่าน้ัน ซึ่งหากเป็นข้อมูลที่ลงลึกไปใน
รายละเอียดแล้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนโดยส่วนใหญ่ก็คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไม่
ทราบข้อมูลในเชิงลึกเท่าที่ควร 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนท่านหนึ่ง    
ได้กล่าวว่า 

“…ผมมองว่าในปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
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มากกว่าแต่ก่อนเยอะ เพราะคนเด๋ียวน้ีเรียนสูงขึ้น อย่างน้อยๆข้ันตํ่าส่วนมากก็ใน
ระดับปริญญาตรี รวมทั้งมีสื่อหลากหลายประเภทท่ีให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องสิทธิ
ของประชาชน แต่ผมก็มองว่าถึงแม้ประชาชนจะมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ       
การบังคับใช้กฎหมายและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นกว่าเดิม แต่ถ้าลองถาม   
ในเชิงลึกแล้วผมคิดว่าประชาชนก็อาจจะไม่ทราบรายละเอียดมากเท่าไหร่  
ตัวอย่างเช่น ผมเคยไปจับแม่ค้าแผงลอยท่ีขายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ แม่ค้าก็   
บอกว่าไม่ให้จับ ไหนๆขอดูหมายจับหน่อย คือ ส่วนหน่ึงผมว่าประชาชนเขาพอ
ทราบนะว่าการที่ตํารวจจะมาจับกุมได้น้ันมีส่วนหน่ึงที่จะต้องมีหมายจับจากศาล 
แต่ทั้งน้ีแม่ค้าไม่ทราบว่าหากเป็นกรณีความผิดซึ่งหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจมี
อํานาจจับกุมได้ทันที ซึ่งในตรงจุดน้ีก็จะเห็นได้ว่าประชาชนเขาก็จะไม่ทราบข้อมูลใน
เชิงลึก แต่เพียงแค่รู้ว่าเขามีสิทธิทักท้วงเร่ืองหมายจับจากศาลได้หากเกิดถูก
เจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุม…” 

 
 (๔) การเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในปัจจุบัน 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารพบว่าโดยส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าปัจจุบันประชาชนเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น เพราะปัจจุบัน
ประชาชนมีการศึกษาที่สูงขึ้น รวมถึงในปัจจุบันมีสื่อหลายช่องทางที่ทําให้ประชาชนทราบว่าหากมี
ปัญหาในเร่ืองน้ีจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ตัวอย่างเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการ หรือมูลนิธิปวีณาฯ ฯลฯ อีกทั้งในปัจจุบันหากมี
การฟ้องร้องคดีกัน ประชาชนก็สามารถเข้าไปขอคําปรึกษากับผู้รู้กฎหมายได้จากหน่วยงานหลายแห่ง
ที่บริการให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย ตัวอย่างเช่น สภาทนายความ หรือหากต้องการความสะดวกมากข้ึน        
ในปัจจุบันก็มีเว็บไซต์หรือฮอตไลน์ที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ซึ่งบริการดังกล่าวน้ีก็มี     
ความทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารท่านหน่ึง      
ได้กล่าวไว้ว่า 

“…ผมว่าเด๋ียวน้ีประชาชนเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มากขึ้นครับ อาจจะด้วยส่วนหน่ึงประชาชนมีการศึกษาที่สูงขึ้น รวมถึงปัจจุบันเรา
มีสื่อ ที่ทําให้ประชาชนรู้จักว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องไหน เขาจะต้องเข้าหาองค์กร
อะไร ตัวอย่างเช่น ถ้ามีปัญหาเรื่องสิทธิเด็กสตรี ก็จะไปที่มูลนิธิปวีณาหรือถ้ามี
ปัญหาในข้อกฎหมายก็สามารถไปขอคําปรึกษาจากสภาทนายความได้ ซึ่งทั้งหมด
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น้ีก็เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน เพ่ือที่ประชาชนจะได้สามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วมากย่ิงขึ้นด้วย…” 

 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร

พบว่าโดย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจุบันน้ีประชาชนเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มากกว่าแต่ก่อนมาก เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีและมีสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย ตัวอย่างเช่น 
อินเทอร์เน็ต เคเบิลทีวี ซึ่งก็เป็นช่องทางที่ทําให้ประชาชนได้รับความรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น และหากกรณีมี
ปัญหาหรือข้อสงสัยเก่ียวกับเรื่องข้อกฎหมาย บางครั้งก็สามารถต้ังกระทู้ถามในเว็บไซต์ได้ ซึ่งก็จะมี
ผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีประสบการณ์มาตอบคําถาม หรือจะโทรศัพท์ไปปรึกษาเรื่องเก่ียวกับคดีความตาม
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลืออยู่ก็ได้เช่นกัน 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับรองสารวัตรท่านหน่ึงที่
กล่าวว่า 

“…ผมว่าเด๋ียวน้ีประชาชนเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ได้ง่ายขึ้นมากเลยนะ เพราะปัจจุบันเป็นโลกของเทคโนโลยี หากเราต้องการจะหา
ข้อมูลที่เก่ียวกับกฎหมาย ก็แค่สืบค้นดูผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ข้อมูลแล้ว ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางไปค้นหนังสือตามห้องสมุดเหมือนอย่างแต่ก่อน หรือเด๋ียวน้ี
รายการโทรทัศน์บางช่องก็มีการให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายด้วยเหมือนกัน        
ซึ่งรายการพวกน้ีส่วนใหญ่ก็ถ่ายทอดออกมาให้เข้าใจง่ายอยู่แล้ว ถึงจะเป็นคนที่ไม่
มีการศึกษาก็ยังสามารถเข้าใจได้ง่ายเช่นกัน…” 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจช้ันประทวนพบว่าโดยส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าประชาชนเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อน        
เพราะปัจจุบันประชาชนมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงในปัจจุบันมีสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร
หลากหลายช่องทาง ตัวอย่างเช่น สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อโทรทัศน์ ซึ่งหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือมี
ปัญหาเก่ียวกับเรื่องคดีความหรือเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวกับกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ประชาชนก็
สามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้ง่าย รวมถึงในปัจจุบันก็มีหน่วยงานจํานวนมากท่ีให้คําปรึกษาเรื่องเก่ียวกับ
คดีความ ซึ่งก็ทําให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้มากย่ิงขึ้น 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนท่านหน่ึงที่
ได้กล่าวว่า 
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“…ผมว่าเด๋ียวน้ีประชาชนเข้าถึงกฎหมายมากขึ้นนะ คือถ้าเทียบ 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ก็คิดว่าเด๋ียวน้ีน่าจะเกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว เพราะเด๋ียวน้ีถ้า
ใครมีคดีความฟ้องร้องอะไรกันก็มีสํานักทนายความหลายที่ที่เปิดให้คําปรึกษา 
หรือบางทีก็มีฮอตไลน์ให้คําปรึกษาด้านปัญหากฎหมายเลย และปัจจุบันน้ีก็มีสื่อ
หลายอย่าง เช่น อินเทอร์เน็ต ทีวี วิทยุ ที่เผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และพอยิ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมมากขึ้น ก็ทําให้
ประชาชนมีความรู้และเข้าถึงกฎหมายได้มากขึ้นตามลําดับ…” 

 
(๕) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับในด้านการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ

ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารพบว่าโดยส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากหากประชาชนถูกจับกุมประชาชนก็จะ
ได้รับสิทธิในการขอพบทนาย สิทธิในการรักษาพยาบาล  สิทธิการขอพบญาติ  หรือหากผู้กระทํา
ความผิดเป็นเด็กและเยาวชนก็จะได้รับการคุ้มครองมากกว่าผู้กระทําความผิดที่เป็นผู้ใหญ่เป็นจํานวน
มาก ซึ่งสิทธิที่ประชาชนได้รับจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวก็มีส่วนทําให้ประชาชนมีความรู้สึก
ปลอดภัยและมีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 

 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับสารวัตรและรองสารวัตรพบว่า

โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
เป็นอย่างมาก เพราะกฎหมายดังกล่าวให้
การคุ้มครองสิทธิกับประชาชนในทุก
รูปแบบ ตัวอย่างเช่น เมื่อประชาชนถูก
ตํารวจจับกุม ประชาชนก็จะต้องได้รับ
สิทธิตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
การติดต่อขอพบญาติได้ หรือหากเกิด
กรณีที่ได้รับความบาดเจ็บก็ได้สิทธิใน 
การรักษาพยาบาล อีกทั้งหากประชาชน
ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือกระทําการเกินกว่าเหตุ ประชาชนก็มีสิทธิที่จะฟ้องร้อง
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เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ ซึ่งหากเปรียบเทียบประโยชน์จากการได้รับความคุ้มครองดังกล่าวก็เปรียบเหมือน
เป็นหลักประกันคุณภาพชีวิตของประชาชนว่าทุกคนจะต้องได้รับสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ ตํารวจระดับรองสารวัตรท่านหน่ึง             
ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

“..ผมว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมายน้ีเป็น
อย่างมากเลยนะ หากจะให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าน่าจะเกือบถึง ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์แล้ว เพราะผมมองว่ากฎหมายที่ให้การคุ้มครองสิทธิของประชาชนน้ีก็
เปรียบเสมือนหลักประกันคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ประชาชนได้รับสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนรวย หรือคนจนก็ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันหมด 
ตัวอย่างเช่นเมื่อถูกจับกุมตัว ผู้ต้องหาทุกคนก็จะได้รับสิทธิในการติดต่อขอพบ
ญาติ สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการขอให้มีทนายความมาช่วยในการสู้คดี  
และอีกส่วนหน่ึงผมก็มองว่ากฎหมายเรื่องการคุ้มครองสิทธิน้ีก็เปรียบเสมือนเป็น
เกราะป้องกันตัวของประชาชนให้รอดพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบหรือ
กระทําเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกทางหน่ึงด้วยนะครับ ทําให้ประชาชนมี
ความรู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจกลั่นแกล้งหรือบังคับใช้กฎหมายในทางที่มิชอบได้ …” 

 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่ ม เจ้ าหน้าที่ ตํ ารวจระดับ ช้ันประทวนพบว่า           

โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากกรณีที่ประชาชนหากถูกจับกุมก็จะได้รับสิทธิ
รักษาพยาบาล สิทธิติดต่อกับญาติ สิทธิที่จะขอให้มีทนายความในการต่อสู้คดี เป็นต้น ซึ่งก็เป็นสิทธิที่
ประชาชนควรไ ด้รับตามที่ กฎหมาย
กําหนด ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันการการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐ  

แต่ทั้ ง น้ี ก็ ยั งมี
มุมมองจากเจ้าหน้าที่ ตํารวจระดับช้ัน
ประทวนบางท่านที่แสดงความคิดเห็น
เ ก่ี ย ว กับ เ รื่ อ งสิ ท ธิ และประ โยชน์ ที่
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ประชาชนได้รับจากการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวว่า ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นอย่างมาก จนกระทั่งหากเกิดกรณีมีข้อพิพาทระหว่างประชาชน
กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายที่กระทําสิ่งใดก็จะเป็นการกระทําเกินกว่า
เหตุทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น กรณีเกิดการปราบจลาจล หากตํารวจกระทําการใดลงไป ประชาชนก็จะ
วิพากษ์วิจารณ์ว่ากระทําการเกินกว่าเหตุ ทั้งที่บางคร้ังเมื่อมีการปะทะกันขึ้นระหว่างประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีส่วนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก แต่กลับไม่มีผู้ใดให้
ความสําคัญเท่ากับในส่วนของประชาชน 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนท่านหน่ึงที่
ได้กล่าวไว้ว่า 

“…ผมมองว่าประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบังคับใช้
กฎหมายน้ีค่อนข้างมาก ทั้งน้ีเพราะกฎหมายที่ออกมาน้ันค่อนข้างให้การคุ้มครอง
แก่ประชาชนเยอะ ตัวอย่างเช่น สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิในการขอ
ทนายความขึ้นสู้คดี ซึ่งในความคิดของผมประชาชนได้รับการคุ้มครองในทุกๆ
เรื่องจริงๆ จนดูเหมือนว่าบางคร้ังหากเกิดกรณีมีข้อพิพาทกันระหว่างประชาชน
กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายที่จะทําอะไรก็จะเป็น
การกระทําเกินกว่าเหตุทั้งหมด ตัวอย่างเช่นกรณีการปราบจราจล เมื่อมีการ
ปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ จริงๆเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีส่วนที่
ได้รับบาดเจ็บจํานวนมาก แต่กลับไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญกับตํารวจเท่ากับ
ประชาชนเลย  คือบางทีเราในฐานะตํารวจก็รู้สึกน้อยใจนิดๆเหมือนกันว่า
เจ้าหน้าที่ก็น่าจะได้รับสิทธิคุ้มครองเหมือนอย่างประชาชนบ้าง…” 

 
๔.๒.๔ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
๑) ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ ตํารวจระดับผู้บริหารโดยส่วนใหญ่มี        

ความคิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนว่ามีปัญหาในประเด็นดังต่อไปน้ี 

(๑) กฎหมายไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร 
ตัวอย่างเช่น กฎหมายไทยเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถยิงปืนใส่ผู้กระทําความผิดก่อนได้ แต่จะยิงได้ก็
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ต่อเมื่อผู้กระทําความผิดยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ตํารวจแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะทําให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ รวมถึงกระบวนการในการดําเนินคดีกับ
เด็กและเยาวชน ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการในการดําเนินคดีกับเด็กและเยาวชนค่อนข้างมาก ส่งผล
ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการได้อย่างยากลําบากมากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุน้ีเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับ
ผู้บริหารโดยส่วนใหญ่จึงมีความเห็นว่าควรมีการปรับแก้กฎหมายดังกล่าวให้เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารท่านหน่ึงได้
กล่าวไว้ว่า 

“…ปัญหาส่วนหน่ึงคือกฎหมายไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจเท่าที่ควร ซึ่งจะเห็นตัวอย่างได้จากกรณีเรื่องของการคุ้มครอง
สิทธิเด็กและเยาวชน  คือ โดยส่วนตัวผมก็มองว่าเด็กและเยาวชนก็ควรจะต้อง
ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของเขาอยู่แล้วเพราะเขายังเด็ก  แต่ก็อย่าลืมว่าเด๋ียวน้ี
เด็กกระทําผิดร้ายแรงมีเยอะมากข้ึน บางคนทําถึงขั้นฆ่าคนตายโดยเจตนา 
อย่างเช่น คดีฆ่าปาดคอแท็กซี่ คือเด๋ียวน้ีเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่มี      
ความรุนแรงเพ่ิมสูงขึ้นมากจริงๆ ซึ่งเมื่อกฎหมายให้การคุ้มครองเด็กและเยาวชนมากถึง
ขนาดน้ี  ก็ทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ ตํารวจทํางานได้ยากลําบากมากข้ึน         
กว่าเดิมเยอะ คือก่อนจะจับกุมเด็กได้  เราก็จะต้องไปขออนุญาตจากศาล                     
ทําการไต่สวนอะไรอีกมากมาย กว่าจะไปจับกุมได้บางทีเด็กก็หลบหนีไปไกลแล้ว 
ผมจึงมองว่าเรื่องน้ีเป็นอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
อย่างมากครับ ผมเลยอยากให้มีการปรับแก้กฎหมายในเรื่องน้ีให้เ อ้ือต่อ         
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจให้มากขึ้น เพ่ือเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ…” 

 
(๒)  ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและหน้าที่ของตนเองอย่าง

แท้จริง ทําให้เกิดการเข้าใจผิดและเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งตาม
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารมีความเห็นว่า ควรแก้ไขด้วยการให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
และหน้าที่ของประชาชนต้ังแต่ขั้นการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือปรับพ้ืนฐานความเข้าใจให้ถูกต้องต้ังแต่
เบ้ืองต้น 
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ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารท่านหน่ึงที่ได้
กล่าวว่า 

“...ผมเห็นว่ามีความสําคัญมากนะในการปรับความเข้าใจระหว่าง
เจ้าหน้าที่ตํารวจและประชาชนให้ตรงกันในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย สิทธิ
มนุษยชน และหน้าที่ของการพลเมืองที่ดี คือผมมีมุมมองว่าต้นไม้จะเติบใหญ่และ
ทนทานต่อแดด ฝน ลมได้ ก็ต้องมีรากที่แข็งแรงและแร่ธาตุในดินต้องดี            
ก็เช่นเดียวกัน หากจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถที่จะ        
ดูแลประชาชนของเขาให้สงบสุขได้ โดยไม่มีอุปสรรคก็ต้องอาศัยความร่วมมือและ           
ความเข้าใจจากภาคประชาชนร่วมด้วยเป็นแรงสําคัญ ซึ่ งผมมองว่าการที่จะให้         
ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเร่ืองสิทธิหน้าที่ ในการเป็นพลเมืองที่ ดีภายใต้              
กรอบของกฎหมายและสามารถส่งเสริมหรือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ              
ได้อย่างไม่มี ปัญหาหรือเรื่ องเข้าใจผิดน้ัน ก็จะต้องเร่ิมจากการส่ งเสริมเรื่ อง             
การศึกษาในโรงเรียน ซึ่ งควรมีการให้ความรู้ ในเรื่องของหน้าที่พลเมืองที่ ดี และ         
กฎหมายเบ้ืองต้นครับ...” 

 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 

   จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตรโดย
ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชนว่ามีปัญหาในประเด็นดังต่อไปน้ี 

(๑) ปัญหาเรื่องกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวคือใน
ปัจจุบันผู้กระทําความผิดเริ่มมีอายุน้อยลงมากขึ้น และแต่ละคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิดก็ทวี
รุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คดีฆ่า คดีปล้น ดังน้ันการที่กฎหมายให้การคุ้มครองกลุ่มเด็กและเยาวชน
มาก ก็มีส่วนที่ส่งผลทําให้เด็กและเยาวชนอาจจะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และจะมีกลุ่มผู้ใหญ่บางส่วน
ใช้ช่องว่างของกฎหมายในการใช้เด็กและเยาวชนในการกระทําความผิด ซึ่งก็ส่งผลทําให้มียอดจํานวน
คดีที่ผู้กระทําผิดเป็นเด็กและเยาวชนสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทําให้ส่งผลกระทบในเรื่องของการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จะต้องติดตามดําเนินคดีกับกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้กระทําผิดจํานวนมาก 
ซึ่งขั้นตอนในการนําผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนมาดําเนินคดีก็มีขั้นตอนจํานวนมาก        
ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจมีความยากลําบากมากขึ้นตามไปด้วย ดังน้ันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับสารวัตรและรองสารวัตรโดยส่วนใหญ่จึงมีความเห็นว่าควรมีการปรับแก้
กฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับตามหลักความเป็นจริงของการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งน้ีเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับรองสารวัตรท่านหน่ึงได้
กล่าวไว้ว่า 

“…ผมมองว่าเด๋ียวน้ีเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดเริ่มมีอายุน้อยลง 
และแต่ละคดีก็มีความรุนแรงมากไม่ต่างจากคดีที่ผู้ใหญ่กระทําผิด ตัวอย่างเช่น 
เยาวชนอายุ ๑๖ ปี เคยก่อคดีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ครั้ง แล้วก็เคยฆ่าคนตายมา
ก่อนด้วย ซึ่งในมุมมองของผมมองว่าโดยหลักการแล้วเด็กและเยาวชนควรได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะด้วยวัยของกลุ่มคนเหล่าน้ียังไม่สามารถคิด
ไตร่ตรองได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ แต่ผมก็เคยน่ังคิดอยู่เหมือนกันว่า บางครั้งก็เหมือน
กฎหมายให้การคุ้มครองกับเด็กและเยาวชนมาก  มากจนบางคร้ังตัวเด็กและ
เยาวชนเองบางทีก็ไม่เกรงกลัวกฎหมาย เพราะคิดว่าถึงอย่างไรกฎหมายก็ทําอะไร
เขาไม่ค่อยได้เพราะเขายังเป็นเยาวชนอยู่  อีกทั้งยังมีกลุ่มผู้ใหญ่บางคนก็ใช้
ช่องว่างของกฎหมายในการใช้เด็กและเยาวชนในการกระทําความผิดมากขึ้น 
เพราะรู้ว่าเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองสิทธิค่อนข้างมาก ซึ่งมันก็ส่งผลทําให้
ผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีอัตราที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย 
ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็จะต้องทํางานหนักมากขึ้น และด้วยขั้นตอนของ    
การดําเนินคดีกับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีมากเหลือเกิน ก็ทําให้ตํารวจเราทํางาน
ได้ยากลําบากมากข้ึนกว่าเดิม  ผมเลยมีความคิดเห็นว่าควรมีการปรับแก้กฎหมาย
ให้สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับ…” 

(๒) ปัญหากฎหมายยังไม่มีความชัดเจน จึงก่อให้เกิดการตีความได้ในหลาย
ประเด็น ซึ่งส่งผลทําให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ดังน้ันจึงเห็นว่าควร
แก้ไขโดยการออกกฎหมายที่ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับรองสารวัตรท่านหน่ึงได้
กล่าวไว้ว่า 

“…ผมมองว่าปัญหาใหญ่ๆก็คือข้อกฎหมายที่มีความไม่ชัดเจน ซึ่งก็ส่ง
ผลกระทบให้เกิดการตีความท่ีหลากหลาย  ด้วยเหตุน้ีจึงอาจจะทําให้ความเข้าใจ
ของประชาชนและความเข้าใจของตํารวจค่อนข้างคลาดเคลื่อนออกจาก
วัตถุประสงค์ของข้อกฎหมาย  ซึ่งผมมองว่าควรมีการแก้ไขกฎหมายที่ออกมาใหม่
ให้มีความครอบคลุมและชัดเจนมากย่ิงขึ้นครับ...” 

 
 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๒๒ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนโดยส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนว่ามีปัญหาในประเด็นดังต่อไปน้ี 

(๑) ปัญหาเรื่องกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ทั้งน้ีเพราะเมื่อ
จะต้องกระทําการจับกุมและดําเนินคดีกับ
กลุ่มบุคคลกลุ่มน้ีจะต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อน
และยุ่งยากมาก ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้       
การทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการ
ไปได้อย่างยากลําบาก ดังน้ันจึงมีความเห็น
ว่าควรมีการปรับแก้กฎหมายดังกล่าวให้
สอดคล้องกับตามหลักความเป็นจริงของ
การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งน้ีเ พ่ือให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวก
มากย่ิงขึ้น 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนท่านหน่ึงที่
กล่าวว่า 

“…ผมมองว่านักวิชาการหรือผู้ออกกฎหมายโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่
ไม่ได้เป็นผู้สัมผัสหรือลงพ้ืนที่ออกปฏิบัติการเหมือนอย่างตํารวจ จึงทําให้เมื่อ
บัญญัติกฎหมายออกมาแล้ว บางอย่างในเชิงปฏิบัติไม่สามารถกระทําได้ หรือไม่ก็
กระทําได้ยาก ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันมีกฎหมายที่ให้การคุ้มครองสิทธิกับเด็กและ
เยาวชน คือถ้าหากมีคดีที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง
ดําเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๔ ช่ัวโมง ซึ่งในทางปฏิบัติน้ันสามารถทํา
ได้ค่อนข้างลําบากเพราะด้วยเวลาอันจํากัด รวมถึง ณ ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่
กระทําความผิดมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก จึงทําให้บางครั้งตํารวจก็ดําเนินการไม่ทัน
ด้วยเช่นกัน…” 

 
 (๒) ปัญหากฎหมายไม่ชัดเจน ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจกับประชาชนเกิด   

ความเข้าใจไม่ตรงกัน ดังน้ันการบังคับใช้กฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน จึงควรมีการแก้ไขโดยการออกกฎหมายที่มีแนวทางการปฏิบัติชัดเจน เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถดําเนินการได้และประชาชนสามารถทําความเข้าใจได้โดยง่าย 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๒๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 (๓) ปัญหากฎหมายมุ่งเน้นคุ้มครองแต่ประชาชน แต่ไม่คุ้มครองสิทธิของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ตัวอย่างเช่น กรณีการชุมชุนประท้วงทางการเมือง กฎหมายล้วนแต่ให้การคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนทั่วไป แต่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กลับไม่ได้รับ        
การคุ้มครองเท่าที่ควร ซึ่งในบางกรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ถูกกลุ่มประชาชนทําร้ายเช่นเดียวกัน แต่กลับไม่ได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย ดังน้ันจึงควรมีกฎหมายออกมาให้การคุ้มครองสิทธิของเจ้าหน้าที่ตํารวจ              
ด้วยส่วนหน่ึง เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่ 

(๔) ปัญหาเรื่องงบประมาณในการดําเนินงานของแต่ละสถานีตํารวจมีจํานวน
จํากัด ส่งผลทําให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างมาก 
โดยเฉพาะในการดําเนินคดีที่เก่ียวกับเด็กและเยาวชน ซึ่งในการดําเนินการดังกล่าวน้ีจะต้องใช้
งบประมาณในการดําเนินการค่อนข้างสูง แต่เมื่อไม่มีงบประมาณที่เพียงพอแล้วก็ทําให้เป็นอุปสรรคใน
การดําเนินงานเป็นอย่างมาก  ดังน้ันจึงควรมีการสนับสนุนและเพ่ิมงบประมาณในการดําเนินงาน
ให้กับสถานีตํารวจทุกแห่ง  เพ่ือให้สถานีตํารวจทุกแห่งมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการดําเนินงาน 

(๕) ปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีบางส่วนยังไม่ค่อยมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในเชิงลึก  
ทําให้ประชาชนไม่รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองเท่าที่ควร ดังน้ันจึงควรมีการส่งเสริมความรู้ให้กับ
ประชาชน  โดยการปลูกฝังให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองต้ังแต่ในระดับโรงเรียน 
รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์ จัดอบรม และทําคู่มือสําหรับประชาชน เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ให้กับ
ประชาชนท่ัวไปให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ   
ในกระบวนการยุติธรรมมากย่ิงขึ้น 

 
๒) ทิศทางในการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารพบว่าโดยส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าควรมีการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนไปในทิศทาง ดังต่อไปน้ี 

(๑) ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาในเร่ืองความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวกับเรื่องสิทธิ
มนุษยชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเพ่ิมเติม โดยการทําเป็นหนังสือคู่มือให้อ่านและเข้าใจง่าย เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทบทวนและนําความรู้ที่มีไปใช้ในการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๒๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

(๒ )  ควรมีการทบทวนกฎหมายและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ          
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยใน  
การปรับแก้หรือร่างกฎหมายดังกล่าว ควรให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีส่วนเก่ียวข้องในทางปฏิบัติงานเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับแก้หรือร่างกฎหมายดังกล่าว เพ่ือให้กฎหมายที่ออกมาสามารถ
บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารท่านหน่ึงที่ได้
กล่าวว่า 

“…ผมอยากให้มีการทบทวนกฎหมายข้อที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง 
และควรปรับแก้กฎหมายเหล่าน้ัน โดยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่จริงมีส่วนร่วมในการร่างหรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้การปรับแก้
กฎหมายดังกล่าวสามารถนําไปบังคับใช้ได้จริง และที่สําคัญก็คือผมอยากให้มีการ
ออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครองเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย เพราะผมมอง
ว่าถ้าจะเปรียบเทียบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เหมือนกับว่าเราจะ
ยืนอยู่บนปลายเข็มสองด้าน คือมันอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจไปทางไหน ถ้าเรา
ตัดสินใจพลาดเข็มก็จะทิ่มแทงเราทันที  ตัวอย่างที่ เห็นชัดๆก็คือกรณีของ       
การชุมนุมทางการเมืองที่มีการปิดถนน ซึ่งถ้าเราตัดสินใจสลายการชุมนุม คนอ่ืนก็
จะมองว่าเราทําเกินกว่าเหตุ แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มหน่ึงที่เขามองว่า
ทําไมตํารวจไม่ดําเนินการทําอะไรเลย ปล่อยให้ผู้ชุมนุมปิดถนนประท้วง ทําให้คน
ที่มีความจําเป็นที่จะต้องสัญจรบนถนนเส้นน้ันต้องเดือดร้อนไปด้วย ซึ่งมันก็ส่งผล   
ทําให้เราปฏิบัติงานได้ลําบากเหมือนกัน…” 

 
(๓) ควรมีการจัดอบรม

เพ่ื อเ พ่ิ มความรู้ และเสริ มสร้ างทั กษะ           
การบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนให้กับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยจัดทําในลักษณะเชิญ
วิทยากรมาบรรยายที่สถานีตํารวจในแต่ละแห่ง 
ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ตํารวจทุกคน      
มีความรู้เพ่ิมเติมและสามารถนําความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๒๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

(๔) ควรมีการจัดให้ผู้รู้ที่ เ ช่ียวชาญด้านกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนมาเป็นที่ปรึกษาประจําอยู่ที่สถานีตํารวจ เพ่ือเป็นคู่มือที่มีชีวิตให้
เจ้าหน้าที่สามารถสอบถามข้อมูลและตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิได้ในขณะปฏิบัติงาน 

 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร
พบว่าโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจใน  
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนไปในทิศทาง ดังต่อไปน้ี 

(๑) ควรมีการทบทวนหรือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวกับ   
การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น
การเน้นยํ้าและเพ่ิมพูนองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ตํารวจให้มีมากขึ้น 
   ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับรองสารวัตรท่านหน่ึง 
ได้กล่าวไว้ว่า 

“…ผมมองว่าควรมีการทบทวนความรู้และพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้กับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจเพ่ิมเติมนะครับ คือถึงตํารวจจะมีองค์ความรู้ในเรื่องน้ีอยู่แล้ว   
แต่บางคร้ังพอไม่ได้ฝึกฝนหรือไม่ได้รับการอบรมเป็นเวลานาน ก็อาจจะทําให้มี
การหลงลืมไปบ้าง ผมมองว่าการทบทวนความรู้ก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเติม
นํ้าลงในแก้วครับ ถ้าหากเราปล่อยทิ้งแก้วนํ้าไว้นาน นํ้าในแก้วก็อาจจะระเหย
ออกไป แต่หากมีการเติมนํ้าลงแก้วลงซักนิด นํ้าในแก้วก็จะเต็มเหมือนเดิม ซึ่งก็เปรียบ        
เหมือนกับความรู้ถ้าหากเราปล่อยทิ้งไว้นานไม่ได้มีการทบทวน เราก็อาจจะหลงลืม        
ไปเหมือนนํ้าในแก้วที่ระเหยออกไป แต่ถ้ามีการเติมความรู้อยู่เสมอซึ่งก็เปรียบ        
เหมือนกับการเติมนํ้า ก็จะทําให้นํ้าเต็มแก้วอยู่เสมอครับ…” 

 
(๒) ควรนําปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจไปใช้เป็นตัวอย่าง

ในการวินิจฉัยปรับปรุงข้อกฎหมายในคร้ังต่อไป เพ่ือให้กฎหมายที่จะบัญญัติออกมาใหม่สามารถนํามา
บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับรองสารวัตรท่านหน่ึง 
ได้กล่าวไว้ว่า 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๒๖ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“…ผมคิดว่าควรนําปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจไปเป็น
กรณีตัวอย่าง เ พ่ือนําปัญหาเหล่าน้ีไปวินิจฉัยปรับปรุงข้อกฎหมายต่อไป 
ตัวอย่างเช่น ตอนน้ีผมมองว่าตํารวจจะมีปัญหาในเรื่องของการทําคดีเก่ียวกับเด็ก
และเยาวชนมาก เพราะด้วยสิทธิตามกฎหมายแล้ว เด็กและเยาวชนจะได้รับ    
การคุ้มครองมากกว่าผู้ใหญ่ ดังน้ันในการปฏิบัติงานคดีเก่ียวกับเด็กและเยาวชน ก็จะมี 
ขั้นตอนที่ยุ่งยากมากย่ิงขึ้น ซึ่งในมุมมองของผม ผมมองว่าอย่างในคดีที่เด็กและเยาวชน
กระทําความผิดน้ัน ในส่ วนของผู้ปกครองก็ควรได้รับโทษด้วยเช่นกัน ซึ่ งที่                 
จริงตามพระราชบัญญัติก็มีบัญญัติไว้อยู่แล้วว่า ผู้ปกครองมีหน้าที่จะต้องไม่ปล่อย      
ปละละเลยลูกของตนเองหรือยุยงส่ งเสริมให้ลู กกระทํ าความผิด แต่ ในตัว                 
กฎหมายน้ันยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรถึงขั้นว่าผู้ปกครองจะต้องรับโทษ คือ ในมุมมอง
ของผม ผมอยากให้มีกฎหมายที่ชัดเจนมากกว่าน้ีครับ…” 

 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ ตํารวจระดับช้ันประทวนพบว่าโดย              

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนไปในทิศทาง ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับ
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ ตํารวจมากย่ิงขึ้น                    
โดยการจัดทําเป็นหนังสือคู่มือเก่ียวกับเรื่องหลักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง              
องค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ และเป็นการทบทวนเน้ือหาสาระต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก
ครั้ง เพ่ือจะได้สามารถนําความรู้ในเรื่องเก่ียวกับหลักการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับสิทธิของ
ประชาชนมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ 

 (๒) ควรมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยในการปรับแก้หรือร่าง
กฎหมายดังกล่าวควรจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับแก้หรือ
ร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย ทั้งน้ีเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นฝ่ายปฏิบัติงานจริง              
ซึ่งก็จะทราบในเชิงปฏิบัติว่ากฎหมายในเรื่องใดจะสามารถบังคับใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน เพ่ือให้กฎหมายที่ออกมาใหม่สามารถนํามาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 (๓) ภาครัฐควรส่งเสริมในเรื่องของงบประมาณในการในการดําเนินงานของ
แต่ละสถานีตํารวจ เพ่ือให้สถานีตํารวจทุกแห่งมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการดําเนินงาน 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๒๗ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

๓) ประเด็นสําคัญที่ประเทศไทยควรมีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ ตํารวจระดับผู้บริหารโดยส่วนใหญ่มี       

ความคิดเห็นว่าประเทศไทยควรมีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นดังต่อไปน้ี 

๑. ควรมีการปรับแก้กฎหมายให้เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารส่วนใหญ่
มีมุมมองว่าการที่จะพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศไทยให้ดีขึ้น ควรคํานึงถึงเรื่องการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคู่กับการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนด้วย เพราะในปัจจุบันมีการมุ่งเน้นเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชน จนทําให้
กฎหมายที่ออกมาเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตํารวจบังคับใช้มีขั้นตอนในการดําเนินการหลายขั้นตอนและปฏิบัติ
ได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของกฎหมายเด็กและเยาวชนที่เมื่อพบว่าเด็กกระทําความผิด เจ้าหน้าที่
ตํารวจไม่สามารถเข้าจับกุมได้ทันที แต่ต้องไปให้การต่อศาลและขอให้ศาลอนุญาตให้จับกุม            
จึงจะสามารถเข้าจับกุมได้  ซึ่งในปัจจุบันผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนมีเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ดังน้ันด้วยขั้นตอนในการจับกุมเด็กและเยาวชนที่มีมาก ก็เป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ใน         
การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความล่าช้ามากขึ้นตามไปด้วย ดังน้ันเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับ
ผู้บริหารโดยส่วนใหญ่จึงมีความเห็นตรงกันว่าควรมีการเร่งปรับแก้กฎหมายดังกล่าว โดยการลด
ขั้นตอนในการดําเนินการลง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็วมาก
ย่ิงขึ้น 

๒ . กฎหมายไทยควรได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นสากลมากย่ิงขึ้น 
กล่าวคือ ในการร่างกฎหมายในเร่ืองเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนควรจะต้องมีการสํารวจความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ประชาชน และองค์กรอิสระร่วมกัน โดยควรวางอยู่บนพ้ืนฐานของพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ซึ่งหากมีการสํารวจความคิดเห็นในทุกภาคส่วนตามท่ีได้กล่าวข้างต้น ก็จะทําให้กฎหมายที่
ออกมาใหม่น้ันสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตรโดย

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเทศไทยควรมีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นดังต่อไปน้ี 
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๑. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้มีความครอบคลุม ชัดเจนและ
ทันสมัยมากย่ิงขึ้น รวมถึงในการบัญญัติกฎหมายออกมาควรคํานึงถึงโครงสร้างและสภาพสังคมของ
ประเทศไทยเป็นหลัก เพ่ือให้กฎหมายที่บัญญัติออกมาแล้วสามารถปฏิบัติและบังคับใช้ได้จริง 

๒. ควรมีการปรับปรุงข้อกฎหมายโดยให้คํานึงถึงหลักการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ เพราะในปัจจุบันพบปัญหาในเร่ืองของการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครอง
สิทธิของเด็กและเยาวชนอย่างมาก เน่ืองจากในการจะดําเนินคดีกับเด็กและเยาวชนมีขั้นตอนใน    
การปฏิบัติเป็นจํานวนมาก จึงทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้ยากลําบากมากย่ิงขึ้น  

ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับรองสารวัตรท่านหน่ึงที่
ได้กล่าวไว้ว่า 

“…ผมว่าประเทศไทยควรพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายโดยควรต้อง
คํานึงถึงหลักการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยว่าเมื่อบัญญัติข้อกฎหมาย
ออกมาแล้วสามารถบังคับใช้ได้จริงมากน้อยเพียงใด คือตัวอย่างที่เห็นชัดๆและคิด
ว่าเป็นปัญหามากๆคือ กฎหมายเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน เพราะผม
มองว่าเมื่อมีการบัญญัติให้การคุ้มครองในลักษณะแบบนี้ออกมาทําให้การทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจยากขึ้น อีกทั้งกว่าที่จะนําเด็กมาดําเนินคดีได้จะต้องมีการขอ
อนุญาตจากศาล และจะสอบสวนเด็กก็จะต้องมีอัยการ นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ ซึ่งก็จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ผมเลยคิดว่าควรมี     
การปรับปรุงแก้ไขในส่วนน้ี โดยอาจจะลดขั้นตอนในบางส่วนลง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจสามารถดําเนินงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น…” 

 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนโดยส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าประเทศไทยควรมีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย โดยกําหนดกฎระเบียบ หรือข้อกฎหมายท่ี
สามารถนํามาปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถดําเนินการตามการบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว้ เพราะข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบันน้ันปฏิบัติได้ยาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องกฎหมายการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 

 
 
 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๒๙ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

๔) จุดแข็ง และจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยในการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารพบว่าโดยส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยมี
จุดแข็งและจุดอ่อน ดังต่อไปน้ี 

จุดแข็ง  
๑. เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้

กฎหมายภายในประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ดี ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานความรู้เพ่ือต่อยอดไปสู่ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนได้ 

๒. ตํารวจไทยมีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่ียวกับสิทธิเด็กหรือสตรี ตัวอย่างเช่น คดีล่วงละเมิดทางเพศ คดีค้ามนุษย์          
ซึ่งจะเห็นได้ว่าตํารวจไทยจะมีการติดตามและเอาจริงเอาจัง เพ่ือทําการจับผู้กระทําความผิด         
มาดําเนินคดีให้ได้ 

จุดอ่อน 
๑. เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยมีองค์ความรู้เรื่องเก่ียวกับกฎหมายระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชนน้อย 
๒. กฎหมายไม่ค่อยเอ้ืออํานวยต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเท่าที่ควร 
 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตรพบว่า

โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยมีจุดแข็งและจุดอ่อน ดังต่อไปน้ี 

จุดแข็ง  
๑. เจ้าหน้าที่ตํารวจของไทยมีความพร้อมในการท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งมี

ความต้ังใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
๒. เจ้าหน้าที่ตํารวจของไทยมีธรรมชาติของการเห็นอกเห็นใจประชาชน

ค่อนข้างมาก  ดังน้ันจึงไม่ค่อยมีปัญหาในเร่ืองของการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจไปละเมิดสิทธิของประชาชน
มากนัก 
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๓. ตํารวจไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตํารวจต่างชาติ หากมีกรณีที่ตํารวจต่างชาติ
เข้ามาขอข้อมูลหรือมาขอความช่วยเหลือ ตํารวจไทยก็จะให้ความช่วยเหลือกับตํารวจต่างชาติเป็น
อย่างดี  

๔. ตํารวจไทยจะปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกันหมด ไม่ว่า
จะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนต่างประเทศ 

จุดอ่อน  
๑. เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยยังมีความรู้ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนค่อนข้างน้อย 
๒. การประสานงานในเครือข่ายตํารวจในระหว่างประเทศยังไม่ได้มีครบทุกประเทศ 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับชั้นประทวน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนพบว่าโดยส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยมี
จุดแข็งและจุดอ่อน ดังต่อไปน้ี 

จุดแข็ง  
๑.  เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยมีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

เป็นอย่างดี 
๒.  เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยมีความพร้อมและมีกําลังพลท่ีจะปฏิบัติการอยู่เสมอ  

ทําให้ตํารวจไทยสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว 
๓.  เจ้าหน้าที่ตํารวจของไทยให้ความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีกับ

ตํารวจต่างประเทศ 
๔.  เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยปฏิบัติหน้าที่อย่างละมุนละม่อม และไม่เลือกปฏิบัติ

กับประชาชน 
จุดอ่อน  
๑.  เจ้าหน้าที่ตํารวจมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนค่อนข้างน้อย 
๒.  กฎหมายไม่เอ้ืออํานวยต่อการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจบังคับใช้กฎหมายเท่าที่ควร 
๓.  เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยปฏิบัติหน้าที่ได้ยากลําบาก ตัวอย่างเช่น กรณีคดีเด็ก

และเยาวชนเป็นผู้กระทําความผิด บางครั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองของเด็กและ
เยาวชนผู้กระทําความผิดได้ หรือแม้กระทั่งติดต่อประสานงานหน่วยงานอ่ืน หรือสหวิชาชีพเพ่ือให้เข้า
มาร่วมสอบสวนในคดีเด็กและเยาวชนก็มีขั้นตอนและมีปัญหาค่อนข้างมาก 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 
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๔.  งบประมาณในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในคดีที่เก่ียวกับเด็กและเยาวชน
ไม่เพียงพอ เน่ืองจากในการดําเนินคดีในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นเด็กและเยาวชนจะมีขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานค่อนข้างมาก จึงทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานดังกล่าว
เป็นจํานวนมาก 
 

๔.๓ ผลการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
หลังจากคณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล และทําการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงได้จัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ตํารวจจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในวันศุกร์ที่ ๔  พฤษภาคม ๒๕๕๕    
ระหว่างเวลา ๐๙ .๐๐ – ๑๒ .๐๐น .  ณ ห้องสุพรรณิการ์  โรงแรมที เค พาเลซ  เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่
ตํารวจจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล จากหน่วยงาน
๑ นายวีรวิทย์  วีรวรวิทย์ ประธาน รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม 
๒ ผศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร หัวหน้าโครงการ
๓ ศ.พ.ต.อ.(ญ) ดร.พัชรา สินลอยมา นักวิจัยโครงการ
๔ ผศ.พ.ต.ท.ทัชกร ภูวดิษยคุณ นักวิจัยโครงการ
๕ อ.เปมิกา สนิทพจน์ นักวิจัยโครงการ
๖ นางชนิกา ภูวดิษยคุณ ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ
๗ นางสาวมุทิตา มากวิจิตร์ ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ
๘ นายธเนศ เกษศิลป์ ผู้ประสานงานโครงการ
๙ พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สํานักงาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๑๐ พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง                    อนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  

แห่งชาติ คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์  
ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

๑๑ นางวิภา แก้วสังข์ทอง ผู้อํานวยการผู้กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน 
๑๒ นายโสพล จริงจิตร ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชนฯ 
๑๓ นางสาวณิรมณ เช้ือไทย นักวิชาการสิทธิมนุษยชนฯ 
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๑๔ นางสาวแววตา สุขวาณิชวิชัย นักวิชาการสิทธิมนุษยชนฯ 
๑๕ นางสาวชมพูนุท เฉลมิศิริกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนฯ 
๑๖ อ.ดร.อาภาศิริ  สุวรรณานนท์ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
๑๗ อ.ดร.ชาติชาย มหาคีตะ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
๑๘ อ.ดร.สัญญพงศ์  ลิม่ประเสรฐิ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิต 
๑๙ อ.ดร.ธัญลักษณ์  รุจิภักด์ิ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๐ พ.ต.อ. ดร.สุวิทย์ มาดะมัน ผู้แทนจากสํานักงานจเรตํารวจ 
๒๑ พ.ต.อ.ธนกรณฑ์  ก้อนแก้ว ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.น.
๒๒ ผศ.พ.ต.ท.โสรัตน์ กลับวิลา อาจารย์ประจําคณะตํารวจศาสตร์ 
๒๓ พ.ต.ท.ดร.ชัชนันท์  ลีระเติมพงษ์ อาจารย์ประจําคณะตํารวจศาสตร์ 
๒๔ พ.ต.อ.มนัส นพศรี พงส.(สบ ๔) (ตํารวจภูธรภาค ๑) 
๒๕ พ.ต.ท.สนธยา รัตนธารส ผู้อํานวยการส่วนคดีอาญาพิเศษ ๒ สํานักคดีอาญาพิเศษ ๒
๒๖ พ.ต.ท.โกมล ย้ิมเป็นใย อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตํารวจ รร.นรต.
๒๗ พ.ต.ท.ประชัญ สุนันต๊ะ รอง ผกก. ฝอ ๗ บก.อก.ภ๒  (ตํารวจภูธรภาค ๒)
๒๘ พ.ต.อ.บุญสม จิตรนิยมแสน ผกก. ฝอ ๗ บก.อก.ภ๒ (ตํารวจภูธรภาค ๒) 
๒๙ พ.ต.ท.วาชรัตน์ มูลวงษ ์ พงส.(สบ ๓) สน.พลับพลาไชย ๒ 
๓๐ พ.ต.ท.เชษฐชัย เชษฐศิริ รอง ผกก.ป. สภ.บางกรวย
๓๑ พ.ต.ท.วีระวุฒิ คําสุวรรณ สวป.สภ.บางกรวย
๓๒ พ.ต.ท.วัชระ ต้ังยะฤทธ์ พงส.(สบ ๓) สน.บางเขน
๓๓ พ.ต.ท.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ พงส.(สบ ๓) สน.ประชาช่ืน 
๓๔ พ.ต.ต.ธนาวุฒิ สงวนสุข สว.(งานคดี) ฝอ.๘ บก.อก.บช.น. 
๓๕ ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ ศรีพิไล รอง สว.(อก.) งานคดี บก.น.๘ (ตํารวจนครบาล ๘)
๓๖ ร.ต.อ.วินัย มีบุตรภักดี  พงส.(สบ๑) กลุม่งานสอบสวน บก.น.๘  (ตํารวจนครบาล ๘)
๓๗ ร.ต.อ.เศกสิทธ์ิ แพลอย พงส.(สบ ๑) สน.บางขุนนนท์ 
๓๘ พ.ต.ท.อุดม รุจิชาคร พงส.(สบ ๓) สน.ทุ่งสองห้อง 
๓๙ ร.ต.อ.ปัญญา บุญยัง  รอง สวป. สน.ทุ่งสองห้อง
๔๐ ร.ต.อ.หญิง ทัศน์มน สงคแ์ก้ว พงส.(สบ ๑) สน.ท่าเรือ
๔๑ ร.ต.ท.วิชยุตย์ โบกไธสง รอง สวป.สน.ท่าเรือ
๔๒ นายธนัท จรัสย่ิงดํารงค์ ผู้แทนจากภาคประชาชน
๔๓ นางสาวภควดี ประดับคํา ผู้แทนจากภาคประชาชน
๔๔ นายสุรชัย รุจศิักด์ิ ผู้แทนจากภาคประชาชน
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๔๕ นายศรายุทธ ฉิมพลิกานนท์ ผู้แทนจากภาคประชาชน
๔๖ นายศุภฤกษ์ วงค์คม ผู้แทนจากภาคประชาชน
๔๗ พ.ต.อ.กิตติคุณ พูลสมบัติ รองผู้บังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๒
๔๘ ส.ต.ท.จติราช ศุภกล กองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ 
๔๙ พ.ต.ท.สุธิทร จัตโฉม สน.ดินแดง
๕๐ ร.ต.อ.ศรากรณ์ รัตนทัพย์ สน.ดอนเมือง
๕๑ ส.ต.อ.สันติภาพ แสงภารา ผบ.หมู่ กก.ตชด. ๑๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าโครงการและนักวิจัย
นําเสนอผลการวิจัย 

คณะผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง
ผลการวิจัยและเสนอ                 
ความคิดเห็น 



บทท่ี  ๔ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                                                                ๑๓๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปได้ดังนี้ 
คณะผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นว่างานวิจัยช้ินน้ีไม่มีส่วนใดที่จะต้องแก้ไข หรือ

เปลี่ยนแปลง แต่เป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และมีประโยชน์ต่อประชาชน
เป็นอย่างย่ิง เพราะจะทําให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันของการบังคับใช้กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน  และ
ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน รวมทั้งได้ทราบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน ซึ่งผลลัพธ์
ดังกล่าวจะนําไปสู่นโยบายและแนวคิดที่จะปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย และการส่งเสริมพัฒนา
เจ้าหน้าที่ ตํารวจให้มีศักยภาพทั้งด้านองค์ความรู้ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ดังเช่น         
พ.ต.อ.ดร.สุวิทย์  มาดะมัน  ผู้แทนจากสํานักงานจเรตํารวจ ได้กล่าวถึงผลงานวิจัยช้ินน้ีว่า 

“งานวิจัยช้ินน้ีเป็นประโยชน์กับตํารวจ ในฐานะท่ีผมเป็นตํารวจก็ต้องขอขอบคุณ
คณะกรรมการสิทธิฯ ในทุกวันน้ีประชาชนมีความรู้ในเร่ืองกฎหมายเยอะ แต่เรามาดู
ประวัติศาสตร์กัน ทุกคนมีอิสระแต่ว่าจะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่เป็นสังคม เมื่ออยู่ในสังคมก็
ต้องมีกฎ กติกา แล้วก็ต้องมีกฎหมาย ประชาชนจะทําอะไรก็ได้ตามสิทธิของเขา แต่บางที
มันเกินสิทธิก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นกลไกในการควบคุม และก็ต้องมีกฎหมายที่จะทําให้
สังคมอยู่ได้อย่างปกติ อาชญากรรมก็ต้องมีควบคู่กับสังคมไป อีกอย่างที่อยากจะฝากผู้วิจัย
ไว้ว่า เรามีงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณแก้ไขไม่ได้เพราะมันเป็น     
เรื่องของสถิติ  แต่ในเชิงคุณภาพอยากให้นํามาอธิบายเพ่ือเน้นยํ้าผลงานวิจัย ตรงนี้จะทําให้
งานวิจัยของเราน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น” 
 

คณะผู้ วิจัยและคณะผู้ เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายภาพ
ร่วมกัน 
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พล.ต.อ.วันชัย  ศรีนวลนัด  กล่าวขอบคุณคณะผู้วิจัยที่ได้ทําเรื่องน้ี ผลการวิจัยที่ผ่านมา
รอบ ๖ เดือน ผลงานออกมาเป็นที่น่าประทับใจ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นผู้ที่ต้องการให้มีการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี เพ่ือที่จะนําผลการศึกษาไปดําเนินการต่อในทาง
ปฏิบัติ  และได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนของประชาชนเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนว่า  

“การที่กระทบกระทั่งกันหรือการร้องเรียน เก่ียวกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ซึ่งเข้า
มาสู่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม มีสถิติที่ค่อนข้างสูง 
จึงเป็นโจทย์ให้เราศึกษาว่าทําไมจึงมีปริมาณสูง และจะแก้ไขอย่างไรจึงเป็นที่มาของ      
การวิจัย หลังจากน้ีคงต้องเชิญคณะผู้วิจัยไปนําเสนอและสรุปผลการวิจัยให้ความรู้กับ
ตํารวจทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่เก่ียวข้องในแต่ละภูมิภาค 
หลังจากที่นําเสนอผลงานวิจัยในวันน้ีขอให้สรุปให้ด้วย เพ่ือที่จะได้นําไปใช้ประโยชน์ 
สําหรับข้อเสนอถือว่าเป็นประโยชน์กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนําไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานในหน่วยได้”  
 
พ.ต.ท.วัชระ ต้ังยะฤทธ์ พงส.(สบ ๓) สน.บางเขน ขอเรียนต่อคณะผู้วิจัยและผู้บังคับบัญชา  

ในสิ่งที่จะนําเสนอเก่ียวกับการร้องทุกข์และสิทธิของผู้ร้อง กล่าวคือ 
“ทางกรมคุ้มครองสิทธิมีมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบ เก่ียวกับข้อร้องเรียน แค่ไหน อย่างไร 
เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิที่รับคําร้องเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาหรือไม่ ข้อร้องเรียน
บางส่วนที่เป็นข้อความเท็จ ผู้ร้องจะต้องมีความรับผิดชอบแค่ไหน อย่างไร  เช่น คดีที่ผู้ถูกจับ
เป็นเจ้าของบัตรประชาชน ผู้กระทําผิดจริงก็คือผู้ที่ นําบัตรประชาชนของผู้ที่ถูกจับไป
เปลี่ยนแปลงใบหน้าและอายุให้ใกล้เคียงกับผู้กระทําผิด จากน้ันก็ไปทํางานกับผู้เสียหาย เมื่อได้
โอกาสก็ลักทรัพย์ของผู้เสียหายไป ผู้เสียหายก็ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.บางเขน ขอให้
มีการจับกุม โดยอาศัยบัตรประชาชนปลอมน้ันในการร้องทุกข์ ระบุตัวเพ่ือให้พนักงานสอบสวน
เช่ือถือ พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนก็ย่ืนขอหมายจับ ศาลก็ได้ออกหมายจับ หลังจากร้อง
ทุกข์ไป ๔ ปีแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนไปทําการจับกุม ในวันที่ตรวจสอบหมายจับเจ้าตัว
ยอมรับว่าเคยต้องโทษมาแล้ว โดยไม่ให้การใดๆ เอาแต่ร้องไห้ พนักงานสอบสวนก็รับตัวไว้ซึ่ง
เป็นคนละคนกัน ในระหว่างถูกจับผู้ต้องหาต้องการพบเจ้าทุกข์ เน่ืองจากเวลาได้ล่วงมา ๔ ปี
เศษ ไม่สามารถติดต่อได้ ครบวันควบคุมตัวก็ส่งศาล ความจริงเลยไปปรากฏที่ศาลว่า ผู้ถูกจับ
แถลงต่อศาลว่าเขาเป็นคนละคน ไม่ใช่เป็นคนที่ปรากฏในบัตรประชาชน หลังจากศาลยกฟ้อง    
ผู้ถูกจับโดยการนําพาของทนายความก็เข้าพบเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิร้องขอใช้สิทธิคุ้มครอง   
จึงมีการส่งเรื่องมาตรวจสอบที่ สน.บางเขน หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ทางสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ มีนโยบายให้เยียวยาผู้ถูกจับโดยมอบเงินสดและซ่อมแซมบ้านพักให้ ซึ่งเงินสด
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ที่เขารับไปได้นําไปซื้อยาเสพติดเพ่ือขาย ปัจจุบันน้ีเขาถูกจับกุมดําเนินคดี สิ่งที่หยิบยกมาก็
อยากขอให้ทางคณะผู้วิจัยได้นําไปวิเคราะห์ต่อ” 
 
นายโสพล   จริงจิตร  ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชนฯ ได้เสนอแนะว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนควรมองการณ์ไกลถึงการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และควรคํานึงถึงข้อกฎหมายที่เป็นหลักสากล รวมทั้งจุดแข็ง และจุดอ่อนในการบังคับใช้ โดย
ให้พึงตระหนักว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม  กล่าวโดยสรุป ไว้ดังน้ี 

“ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ที่มาในท่ีน้ีหลายท่านเคยอยู่ในสังกัดเดียวกัน ผมเคยทําวิจัยในด้าน
สิทธิมนุษยชน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ต้องขังจากเรือนจํากว่าร้อยแห่งทั่วประเทศ ซึ่งก็พบ
ความจริงว่า บางทีทัศนคติ มันเป็นทัศนคติที่ซ่อนไป คือไม่ได้แสดงออกมา ตัวใครตัวมัน 
สถิติกับความรู้ก็แตกต่างกัน งานวิจัยน้ีผมได้อ่านในเบื้องต้นผมพึงพอใจมากที่เจ้าหน้าที่
ตํารวจเรามีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสูง บางเรื่องมีความรู้ถึง ๙๐% ผมคิดว่างานวิจัยน้ี
จะต้องมีคุณค่า ผมมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือฝ่ายปกครองต่าง ๆ  ที่มีการบังคับ
ใช้กฎหมาย ขณะน้ีมีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนมากน้อยขนาดไหน เรากําลังจะก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนก็จะต้องมีมาตรฐานสากลรวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจของเรา แต่บางทีความรู้
กับพฤติการณ์มันแตกต่างกัน เช่น คนเรียนวิทยาศาสตร์แต่หลงใหลไสยศาสตร์ พอเราถาม
ความรู้ก็จะมีปัญหา  มีอยู่กรณีหน่ึง มี ตชด.อยู่ท่านหน่ึงมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติไว้หลายปีแล้ว คือลูกชายเขาขับรถฝ่าด่าน ตํารวจจับได้ก็เตะจนสลบจน
ต้องเข้าโรงพยาบาล ท่านก็มาร้องเรียนว่าทําแบบน้ีได้อย่างไร สุดท้ายเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เขา
มาถอนเรื่องร้องเรียนเพราะเขาบอกว่า เขาก็เคยปฏิบัติอย่างน้ี มันเป็นเวรกรรม อันน้ีจะ
เป็นข้อบอกเล่าเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป” 
 
นายศรายุทธ ฉิมพลิกานนท์ ผู้แทนจากภาคประชาชน อดีตคือ นช.ศรายุทธ ฉิมพลิกานนท์ 

ผ่านการเข้าออกเรือนจําประมาณ ๔ ครั้ง ขอแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงงานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนว่า เคยถูกละเมิดสิทธิจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ และต้องการให้มีการอบรม และสร้างจิตสํานึกให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยเล่าถึงประสบการณ์ที่ถูกละเมิดดังน้ี 

“มีเหตุการณ์หน่ึงเมื่อตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ อาศัยอยู่ในห้อง ประตูก็ถูกถีบโครมเข้ามา
พร้อมกับปืนจ่อมาที่พวกผม รู้แล้วว่าตํารวจมา ไม่มีใครว่ิงหนีเพราะว่ากลัว มีผมคนเดียวที่มี
สติก็เลยสอบถามตํารวจไปว่า “พ่ีมีหมายค้นหรือเปล่า” ตํารวจหาว่าผมหัวหมอ จะมาหา
ของกลางก็ไม่มีเน่ืองจากพวกผมเสพไปหมดแล้ว  มาค้นเอาพระเครื่องไป แว่นตากันแดด
ย่ีห้อเรแบนด์ ดีวีดี ซีดี ที่เป็นหนังเป็นเพลงหยิบติดมือไป พอไปถึงโรงพักจับใส่กุญแจมือ
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ไพล่หลังไว้กับโต๊ะทํางาน เอาถุงพลาสติกครอบหัวผม จะให้ผมสารภาพว่า “เอาของมาจาก
ใคร” เอาไปขายให้ใคร ผมให้การไม่ได้เพราะตอนน้ันผมเป็นผู้เสพ แต่ตํารวจได้ข้อมูลมาว่า
พวกผมเป็นพวกค้ายารายใหญ่ จะเอาความจริงที่ผมไม่มีให้ เอาถุงพลาสติกมาครอบหัวผม 
ผมหายใจไม่ออก รู้สึกเหมือนตัวเองกําลังจะตาย พอมาอ่านเจอข้อน้ี ขนาดน้ีถือว่าโหดร้าย
หรือยัง ถามว่าผมทําผิดจริงไหม  ผมยอมรับว่าผมทําผิดจริง ผมเคยเสพจริง จากคนที่เริ่ม
เสพ ไม่มีเงินเสพ ขยับตัวเป็นคนขาย จับตัวผมไปจะให้ทํางานให้ เมื่อทําไม่ได้ก็ยัดยาเสพติด
ให้ห้าสิบเม็ด น่ีคือสิ่งที่ผมเจอมาส่ีรอบ นาทีน้ีผมรู้ตัวว่าผมมีโอกาสมาเข้าร่วมสัมมนา        
มีโอกาสมาพูดในท่ีประชุม ผมเห็นตํารวจเยอะแยะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงว่ิงหนีไปแล้ว     
แต่เด๋ียวน้ีผมไม่กลัว ผมไม่ใช่คนเลวหรือคนที่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเสพหรือจะขาย 
ผมเลิกข้องแวะกับมันทุกอย่าง ผมอยากถ่ายทอดถึงประสบการณ์เก่า ๆ ที่เราเคยเจอ    
แสดงความคิดเห็นดูซิว่า เมื่อไหร่ที่จะมีกฎหมายท่ีว่า “การยัดของกลาง” คําพูดที่ว่า      
“มึงอย่าหัวหมอ” ลักษณะแบบนี้จะหมดไปจากตํารวจเสียที อีกอย่างก็คือการตรวจฉี่     
ผมเข้าใจว่าเป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ แต่บางทีผมฉี่มาสี่ด่านแล้ว ผมไม่มีฉี่จะให้
แล้ว ก็จะเค้นให้ได้ เรื่องตรงนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าในระยะเวลา ๒ ช่ัวโมง 
ก็ขอฝากไว้ให้เป็นข้อคิด”  
 

    ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา  สินลอยมา นําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม  
“จากการที่ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญหลาย ๆ ท่าน พบว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเด็กกระทําผิดในเรื่องความชัดเจนในทางปฏิบัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ปฏิบัติไม่ได้ เราไม่มีวิธีการที่ชัดเจนอย่างเช่น เด็กกระทําผิดแต่ว่าไม่ถูกลงโทษ เพราะตํารวจ
ประสบปัญหาความยากลําบากในการดําเนินคดีกับเด็ก ซึ่งจะเห็นได้ว่าเราให้ความสําคัญ
กับสิทธิของเด็กกระทําผิด แต่เหย่ือหรือผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยา เพราะเหตุว่าเขาถูก
กระทํา สิทธิมนุษยชนไม่ได้คุ้มครองเฉพาะผู้ต้องหาอย่างเดียว มันควรจะต้องควบคู่กันไป 
โดยเฉพาะเด็กกระทําผิด” 
 
พ.ต.ท.ประชัญ  สุนันต๊ะ รองผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒   ได้แสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้มีการสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยกล่าวว่า 

“ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยมีองค์ความรู้สิทธิมนุษยชนน้อย ขนาดว่าเรารับผิดชอบใน
เรื่องกฎหมายเองยังศึกษาแทบไม่ไหว บางครั้งก็อยู่แบบไม่ได้รับการอบรม ทําให้ขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องขององค์ความรู้” 
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 นอกจากน้ี พ.ต.อ.ธนกรณฑ์  ก้อนแก้ว  ผู้ กํากับการฝ่ายอํานวยการ กองบังคับการ
อํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ดูแลเรื่องกฎหมายและวินัยในกองบัญชาการตํารวจ   
นครบาล  ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นในฐานะของผู้เข้าร่วมประชุม เก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ไว้ดังน้ี 

“ผมมองว่าหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ดี แต่กระบวนการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
น้ันมันต้องร่วมกันหลายฝ่าย เช่น ถ้าตํารวจบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดต้องมีองค์กรร่วม
ด้วย ก่อนที่จะมาอยู่ตําแหน่งน้ี ผมอยู่ที่ สน.ทองหล่อ มีอยู่หน่ึงคดีคือเด็กแว๊นปล้นและแทง
ผู้เสียหายเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ เรื่องน้ีตํารวจใช้ความรวดเร็วในการสืบสวนภาย ๓๖ ช่ัวโมง    
ก็ได้ตัวมา แต่คดีน้ีเป็นคดีเด็กกระทําผิด และไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าไม่สามารถจับได้ ต้องขอหมาย
ศาล เราควบคุมตัวได้ครบทั้งสี่คนเลย  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น  ทรัพย์และอุปกรณ์ที่ใช้กระทํา
ความผิดก็ได้ครบ เราต้องการให้เด็กสี่คนน้ีถูกควบคุมตัวเพ่ือไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชน กระบวนการก็คือเราได้ตัวมาประมาณสามทุ่ม พอตอนกลางคืนเราจะขอหมายจับ
ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้มีอํานาจในการออกหมายจับ ติดต่อก็ไม่ได้ โทรศัพท์ก็ไม่เปิด 
โทรศัพท์ไปที่บ้านก็ไม่สามารถติดต่อได้ กว่าจะได้หมายจับก็สิบโมงของอีกวัน ซึ่งทําให้เห็นว่า
ตํารวจทํางานอยู่ฝ่ายเดียว เราไม่สามารถแจ้งข้อหาเขาได้ในทันที เพราะว่าหลัก             
สิทธิมนุษยชน แต่เราต้องการให้เขาไปอยู่ในสถานพินิจ เพ่ือจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อน
ให้คนอ่ืนอีกต่อไป” 
 
จะเห็นได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ

ประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในปัจจุบันประกอบด้วยข้อมูล  ๒ ส่วน คือ เจ้าหน้าที่
ตํารวจที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คํานึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชนและสร้างความไม่พึงพอใจให้กับประชาชนบางส่วนอย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
หลายฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมต่างก็มีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่า กระบวนการยุติธรรมของ
ไทยควรมีการสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และการ
ควบคุมสอดส่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน  

สรุป มุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาต่อการดําเนินงานโครงการเร่ือง ทัศนคติของเจ้าที่
ตํารวจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน      
มีมุมมองหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็น ดังน้ี 
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ตารางที่ ๔.๖ ข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
 

 
 

ลําดับ ข้อเสนอแนะ
๑ เป็นงานวิจัยที่ให้ความรู้ความเข้าใจต่อตํารวจทุกขั้นตอนการทํางานในการปฏิบัติหน้าที่  

สามารถให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สิทธิของตนไม่ให้ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
๒ กฎหมายไทยควรได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นสากลมากย่ิงขึ้น โดย ในการเสนอร่าง

กฎหมาย ในเรื่องเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน จะต้องให้มีการสํารวจความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
จากเจ้าหน้าที่ตํารวจ,ประชาชน  จะทําให้กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้สามารถบังคับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ ควรมีการวิจัยและวิเคราะห์ในเชิงลึกว่ามีปัญหาหรือปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

๔ เป็นงานวิจัยที่ดีมาก ควรที่จะนําไปเผยแพร่กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนโดยท่ัวไป 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไป 

๕ ต้องการให้มีการวิจัยและการนําเสนอในลักษณะน้ีอีก ในวาระต่อๆไป อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะ และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ,ตํารวจ,และประชาชน 

๖ งานวิจัยมีความครบถ้วน ควรเพ่ิมการปฏิบัติหน้าที่ นําเสนอแนวทางการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรมให้ชัดเจนย่ิงขึ้น งานวิจัยควรเพ่ิมกรณีตัวอย่างในหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก เยาวชน 
ประชาชน และผู้ต้องขัง 

๗ ควรนําผลสรุปการวิจัย ไปต่อยอดเป็นการพัฒนาออกกฎหมายที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนให้มี
ความชัดเจน ทั้งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเรื่อง การจับ คุมขัง และ
ปล่อยตัวที่เป็นไปตามมาตรฐาน 
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บทที่ ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามและการสัมภาษณ์ในการวิจัยเรื่องทัศนคติของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน ระยะที่ ๑ คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกระทรวง
ยุติธรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น ๑,๔๓๐ คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย ร้อยละ ๙๖.๐ และเพศหญิง ร้อยละ ๔.๐ มีอายุระหว่าง ๔๑- ๕๐ ปี ร้อยละ ๔๔.๕ 
รองลงมาอายุระหว่าง ๓๐ – ๔๐ ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  ร้อยละ ๕๙.๑๐ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับ ช้ันยศ จ.ส.ต. - ด.ต  ร้อยละ ๖๒.๙  สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ร้อยละ ๓๖.๙ 
รองลงมาสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ ร้อยละ ๓๐.๓  และสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗    
ร้อยละ ๑๗.๑  มีอายุราชการระหว่าง ๑๐ – ๑๙ ปี ร้อยละ ๓๖.๙ ปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน     
ด้านปราบปรามมากที่สุด ร้อยละ ๖๑.๗  รองลงมาเป็นด้านสืบสวน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และด้านสอบสวน     
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐   

๕.๑.๒  ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐  

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งน้ี
เน่ืองจากแต่ละท่านมีประสบการณ์การทํางานเป็นระยะเวลานานต้ังแต่ ๒๕-๓๐ ปี อีกทั้งโดยส่วนใหญ่
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก และเคยผ่านการอบรมในเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมาเป็นจํานวนมาก 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตรพบว่าโดยส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเก่ียวสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอยู่ในระดับดี 
ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละท่านได้ใช้หลักการเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมใน
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การปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจํา รวมถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตรโดยส่วน
ใหญ่ก็สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์มาทั้งสิ้น 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับช้ันประทวนพบว่าโดยส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนเป็น
อย่างดี เน่ืองจากในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับช้ันประทวน จะต้องใช้หลักการและข้อ
กฎหมายที่เก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในการปฏิบัติ
หน้าที่อยู่เป็นประจํา รวมถึงโดยส่วนใหญ่ก็จะศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆ แต่จะมีกฎหมายบางเรื่อง
ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจช้ันประทวนยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น เรื่องกฎหมายที่ว่า
ด้วยเรื่องคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน เพราะเป็นกฎหมายใหม่ ทําให้เจ้าหน้าที่ระดับช้ันประทวน
โดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ศึกษาในเชิงลึก 

จากการสํารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน  ๑,๔๓๐  คน พบว่า ข้อคําถามที่มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง
มากที่สุด คือเรื่อง “สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นในการดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีและมี
คุณค่าของมนุษย์ เป็นมาตรฐานขั้นตํ่าที่พึงมี หากมีการล่วงละเมิดต่อสิทธิดังกล่าวย่อมจะได้รับ     
การรับรองคุ้มครองโดยกฎหมาย” ตอบถูกร้อยละ ๙๘.๐ ส่วนของการตอบข้อคําถามที่ตอบผิดมาก
ที่สุด คือ “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นกลไกการคุ้มครอง
สิทธิที่ไม่ได้จัดต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญ” ตอบผิดร้อยละ ๔๑.๐   

ในส่วนของคะแนนรวมที่ได้จากการวัดผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้คะแนนจาก    
การสอบถามอยู่ในช่วง ๓๒-๔๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความรู้ดี รองลงมาได้
คะแนนอยู่ในช่วง ๒๔-๓๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความรู้ปานกลาง  และได้
คะแนนอยู่ในช่วง ๑-๒๓  คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความรู้น้อย ดังต่อไปน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีและมีคุณค่าของมนุษย์ เป็นมาตรฐาน
ข้ันตํ่าท่ีพึงมี หากมีการล่วงละเมิดต่อสิทธิดังกล่าวย่อมจะได้รับการรับรองคุ้มครองโดยกฎหมาย                    
(ตอบถูกต้องมากท่ีสุด) ๙๘.๐% 

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ย่อมมีสิทธิได้รับความคุม้ครองในการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 
(ตอบถูกต้องเป็นอันดับ ๒) ๙๖.๙% 

ข้อที่ตอบถูกต้อง 
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๕.๑.๓ ทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารพบว่าโดยส่วนใหญ่มี   

ความคิดเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทําให้ประชาชนต่ืนตัวและเห็นความสําคัญของสิทธิของตนเอง    
ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาว่าประชาชนบางคน         
ใช้สิทธิของตนเองมากเกินไป จนทําให้ไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืนๆ ภายหลังจากที่มีการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันอย่างจริงจัง ส่งผลทําให้ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจเร่ิมเล็งเห็นความสําคัญเก่ียวกับเร่ืองการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสารวัตรและรองสารวัตรโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ว่าการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในปัจจุบันมีส่วน  
ที่กระตุ้นให้กับตํารวจในประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดมากขึ้น ซึ่งก็ถือว่า
เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว  แต่ในทางกลับกันในส่วนของภาคประชาชนจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประชาชนส่วน
ใหญ่จะชอบใช้สิทธิในลักษณะตีความเข้าข้างตนเองมากจนเกินไป โดยไม่คํานึงถึงว่าสิ่งที่ตนกระทําน้ัน
ได้ไปกระทบสิทธิของผู้อ่ืนหรือไม่ รวมถึงมักจะอ้างสิทธิตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการถูกจับกุม 
ซึ่งส่งผลทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยากลําบากมากย่ิงขึ้น เจ้าหน้าที่ระดับช้ันประทวน 

“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถ่ิน”           
(ตอบถูกต้องเป็นอันดับ ๓)   

๙๖.๖% 

ข้อที่ตอบผิด 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นกลไกการคุ้มครองสิทธิท่ีไม่ได้จัดต้ังข้ึน
ตามรัฐธรรมนูญ  (ตอบผิดมากท่ีสุด) ๔๑.๐% 

อานนท์กระทําผิดซ่ึงหน้าในความผิดลหุโทษในเวลากลางคืนแล้วหลบหนีเข้าบ้านของตนเอง ซ่ึงเจ้าพนักงาน
ตํารวจผู้ไล่จับรู้จกัอย่างดีแล้ว เม่ือไม่ปรากฏว่าอานนท์จะหลบหนีต่อไปอีก เจ้าพนักงานตํารวจผู้ไลจ่ับมีอํานาจ
เข้าไปจับกุมอานนท์ในท่ีรโหฐานได้ (ตอบผิดมากเป็นอันดับ ๒) ๓๔.๐% 

กํานันเสือเห็นเขียวเจ้าของบ้านกับพวกกําลังต้มกลั่นสุราเถื่อนอยู่ในบ้านในเวลากลางคืน กํานันเสือกับราษฎรมี
อํานาจเข้าไปจับกุมเขียวได้  (ตอบผิดมากเป็นอันดับ ๓) ๓๓.๘% 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๔๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับตามที่กฎหมายกําหนด แต่การเรียกร้อง
สิทธิของประชาชนก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจเช่นเดียวกัน 

จากการสอบถามทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับ     
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน พบว่า โดยภาพรวมมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้าราชการ
ตํารวจส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  
รองลงมาเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องมีจิตสํานึกและมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในด้านการอํานวย
ความยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  สําหรับข้อที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีทัศนคติใน
การบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในระดับปานกลาง 
คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจคิดว่าในปัจจุบันข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 

 
 
 
ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเรียง

ตามลําดับจากมากไปน้อย ๓ ลําดับแรกดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีทัศนคติในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนในระดับปานกลาง มีเพียง ๒ ดังน้ี  
 

โดยภาพรวมเจ้าหน้าที่ตํารวจมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย ๔.๐๕ ระดับมาก 

ข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่มคีวามรู้เก่ียวกับกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

ค่าเฉล่ีย ๔.๔๕ 

เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องมีจิตสํานึกและมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
ในด้านการอํานวยความยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค่าเฉล่ีย ๔.๔๒ 

ข้าราชการตํารวจจะต้องทําการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
แก่ผู้เสียหาย ผูต้้องหา จําเลย และพยานในคดีอาญา ค่าเฉล่ีย ๔.๓๙ 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๔๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

๕.๑.๔ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างในส่วนของพฤติกรรมในการบังคับใช้กฎหมายกับ
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน พบว่า โดยภาพรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมมากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าที่
ตํารวจส่วนใหญ่ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของการเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์และ
สิทธิมนุษยชนมากที่สุด  สําหรับข้อที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีพฤติกรรมในระดับปานกลาง คือ หน่วยงานมี
ความร่วมมือกับองค์กรที่ เ ก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ              
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ดังน้ี 

 

 
 
 
ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย

เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ๓ ลําดับแรก ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่ตํารวจคิดว่าในปัจจุบันข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ค่าเฉล่ีย ๓.๓๓ 

เจ้าหน้าที่ตํารวจคิดว่าข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

ค่าเฉล่ีย ๓.๓๔ 

โดยภาพรวมเจ้าหน้าที่ตํารวจมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย ๓.๕๙ ระดับมาก 

เจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนใหญ่ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของการเคารพในคุณค่า
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์และสทิธิมนุษยชนมากที่สุด 

ค่าเฉล่ีย ๔.๐๑ 

เจ้าหน้าที่ตํารวจใช้ความสงบ สุภาพและความเป็นมิตรในการดําเนินการ
กับผู้ต้องขัง และจะใช้อํานาจอย่างจริงจังเมื่อมีความจําเป็นเท่าน้ัน ค่าเฉล่ีย ๓.๙๗ 

เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องการที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ และ
ความเข้าใจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและข้อจํากัดจาก
การบังคับใช้กฎหมายน้ันๆ 

ค่าเฉล่ีย ๓.๙๒ 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๔๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ข้อที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีพฤติกรรมในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนในระดับปานกลาง มี ๓  ข้อ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเรียงตามลําดับ
จากน้อยไปมาก ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้าที่ ตํ ารวจโดยแบ่งกลุ่ มออกเป็น  ๓ กลุ่ ม  คือ                  
๑. กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารที่มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการขึ้นไป ๒. กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับ
สารวัตรและรองสารวัตร และ ๓. กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวน  คณะผู้วิจัยสามารถสรุปความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งหมดได้เป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรมีการส่งเสริมการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และเสริมสร้างทักษะการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยจัดทําในลักษณะดังน้ี 

๑) ควรมีการจัดอบรมหรือสัมมนาอย่างเข้มข้นและต่อเน่ืองให้กับเจ้าหน้าที่
ตํารวจทุกคน โดยในการจัดอบรมดังกล่าวควรมุ่งเน้นให้เป็นในลักษณะของการยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงในการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกันภายหลังจากการเข้าอบรม  เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจากประสบการณ์การทํางานจริง 

๒) ควรมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายในเร่ืองเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
กับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในแต่ละสถานี
ตํารวจ ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนมีความรู้เพ่ิมเติมและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.  ควรมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาในเร่ืองความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวกับเรื่องสิทธิ
มนุษยชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้าน 

หน่วยงานมีความร่วมมือกับองค์กรที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน      
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอ่ืน  ๆทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ค่าเฉล่ีย ๓.๒๐ 

หน่วยงานจัดการฝึกอบรมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ค่าเฉล่ีย ๓.๓๒ 

เจ้าหน้าที่ตํารวจมีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการให้
คําปรึกษา การควบคุมการก่อจลาจล การดูแลตนเองเบ้ืองต้น        
กลไกการป้องกันตนเอง การแก้ไขความขัดแย้งและทักษะการเป็นผู้ตรวจสอบ 

ค่าเฉล่ีย ๓.๓๔ 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๔๖ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิทธิมนุษยชนให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเพ่ิมเติม โดยจัดทําเป็นหนังสือคู่มือที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย  เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทบทวนและนําความรู้ที่มีไปใช้ในการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓.  ควรมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยในการปรับแก้หรือร่างกฎหมาย
ดังกล่าวควรมี เจ้าหน้าที่ ตํารวจที่มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดง              
ความคิดเห็นด้วย  เพ่ือให้กฎหมายสามารถนําไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔.  ควรมีการจัดให้มีผู้ เ ช่ียวชาญด้านกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนมาเป็นที่ปรึกษาประจําอยู่ที่สถานีตํารวจ เพ่ือเป็นคู่มือที่มีชีวิตให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถสอบถามข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในเรื่อง  
การคุ้มครองสิทธิในขณะปฏิบัติงานได้ 

๕.  ภาครัฐควรส่งเสริมในเร่ืองของงบประมาณในการดําเนินงานของแต่ละ
สถานีตํารวจ เพ่ือให้สถานีตํารวจทุกแห่งมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการดําเนินงาน 

๖.  ควรมีการออกกฎหมายที่เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ตัวอย่างเช่น ในกรณีการปราบการจลาจล เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่ 

๗.  ควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชน โดยการปลูกฝังให้
ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองต้ังแต่ในระดับโรงเรียน รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์ 
จัดอบรม และจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปให้มีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมากย่ิงขึ้น 

คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบของ Model เพ่ือนําเสนอข้อ
ค้นพบตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๔๗ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๕.๑  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนษุยชน และสทิธิในกระบวนการยุติธรรม

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ ๒๕๕๐ 

สิทธใินกระบวนการ
ยุติธรรม 

จุดอ่อนในการทํางาน 

ผู้กํากับการขึ้นไป 

การส่งเสริมและ
พัฒนา 

การบังคบัใช้กฎหมาย 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

ระดับดีมาก ผ่านการอบรม ประสบการณ์

ระดับดี มีพ้ืนฐานความรู้ ใฝ่หาความรู้จากสื่อ 

ผู้กํากับการขึ้นไป 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

ยังไม่ค่อยเข้าใจ กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่อง     
การคุ้มครองสทิธิของเด็กและเยาวชน 

ยังไม่ค่อยเข้าใจ กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่อง     
การคุ้มครองสทิธิของเด็กและเยาวชน 

ไม่มีจุดอ่อนในการทํางานที่ทําให้งานล้มเหลว 

ผู้กํากับการขึ้นไป 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการบังคับใช้กฎหมาย 

ยังไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
หรือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในเชิงลึก 

มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการบังคับใช้กฎหมาย 

ผู้กํากับการขึ้นไป 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

- การจัดอบรมหรือสัมมนา 
- การแลกเปลีย่นความรู้ 

- การจัดอบรม 
- ควรมีหนังสือคู่มือ 

- อบรมหลักสตูรทางด้านวิชาการ  
- การถ่ายทอดความรู้  
- หนังสือคู่มือ 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๔๘ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๕.๒  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พันธกรณรีะหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักการ มาตรฐานสากลและอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องกฎหมาย 

ประสิทธิภาพของ
กฎหมาย 

ผู้กํากับการขึ้นไป 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

ระดับดีมาก ผ่านการอบรม ประสบการณ์มาก 

ผู้กํากับการขึ้นไป 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน โ ด ย ส่ ว น ใ หญ่ เ น่ื อ ง จ า ก ไ ม่ ค่ อ ย มี ค ว า ม รู้   
จึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงลึกได้
เท่าที่ควร 

- มีความรู้ในเบ้ืองต้นแต่ไม่ได้มีความรู้ในเชิงลึก
มากเท่าที่ควร 
- ไม่ค่อยได้รับการอบรมในเรือ่งเก่ียวกับกฎหมาย 

- ไม่เคยศึกษาในเรื่องน้ีโดยตรง  
- ไม่เคยผ่านการอบรมหรือสมัมนาในเรื่องดังกล่าว 

- ในภาพรวมจะมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
- เมื่อนํามาปฏิบัติจริง พบว่า กฎหมายดังกล่าวยัง 
ไม่เ อ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตํารวจเท่าที่ควร 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๔๙ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๕.๓  ทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธ ิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ (๑) 

การสรา้งทศันคติที่ดี
ให้กับเจ้าหนา้ที่
ตํารวจ 

ผู้กํากับการขึ้นไป 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

- การมีจิตสํานึกและความใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
- จะต้องปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมายกําหนด 

- อบรมด้านจริยธรรม
- ปลูกฝังทัศนคติให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจให้พึงระลึก
อยู่เสมอว่าประชาชนคือญาติพ่ีน้อง 

- เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนควรจะต้องคํานึงว่า
ประชาชนทุกคนก็คือมนุษย์ 
- ควรมีการอบรมและปลกูฝังในเรื่องของนิติรัฐ 

ทัศนคติที่มีต่อเรื่อง
การบังคบัใช้
กฎหมายกับการ
คุ้มครองสิทธ ิ

การบังคบัใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธใินกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในปัจจุบัน 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

- ประชาชนบางคนใช้สิทธิของตนเองมากเกินไป 
จนทําให้ไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืนๆ 
- เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ระมัดระวังมากย่ิงขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ในเรื่องของการถูกประชาชนฟ้องร้องและถูกต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนในภายหลังได้ 

ผู้กํากับการขึ้นไป 

ทัศนคติที่มีต่อเรื่อง
การบังคบัใช้
กฎหมายกับการ
คุ้มครองสิทธ ิ

ความสามารถในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

- ยึดตามกรอบของกฎหมาย 
- เคารพในสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนอยู่เสมอ 

ผู้กํากับการขึ้นไป 

กรณีที่ผู้กระทําความผิดกระทําการที่เป็นความผิด   
ซึ่งหน้าก็จะทําการจับกุมทันที แต่ก็จะพยายามใช้
หลักการจับกุมอย่างละมุนละม่อม จะไม่ใช้กําลังหาก
ทางผู้กระทําความผิดไม่ต่อสู้หรือขัดขืน 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๕๐ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕.๔  ทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธใินกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ (๒) 

ทัศนคติที่มีต่อเรื่อง
การบังคบัใช้
กฎหมายกับการ
คุ้มครองสิทธ ิ

ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับการบังคบัใช้กฎหมายกับ                          
การคุ้มครองสทิธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

ผู้กํากับการขึ้นไป ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ เก่ียวกับกฎหมาย  
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยได้รับ
ความรู้จากสื่อ และเจ้าหน้าที่ ตํารวจที่ เป็นผู้ให้
ความรู้โดยตรง อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่  
จะรู้แค่พ้ืนฐานยังไม่รู้ถึงข้อมูลในเชิงลึก 

ทัศนคติที่มีต่อเรื่อง
การบังคบัใช้
กฎหมายกับการ
คุ้มครองสิทธ ิ

การเขา้ถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในปัจจุบนั 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

ผู้กํากับการขึ้นไป ปั จ จุ บั น ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ถึ ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กระบวนการยุติธรรมมากขึ้นมากกว่าอดีต เพราะ
มีเทคโนโลยีและมีสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย และมี
หน่วยงานให้บริการคําปรึกษาด้านกฎหมายใน
การฟ้องร้องคดี หรือดําเนินคดีต่างๆ  

ทัศนคติที่มีต่อเรื่อง
การบังคบัใช้
กฎหมายกับการ
คุ้มครองสิทธ ิ

ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับในด้านการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

ผู้กํากับการขึ้นไป ไ ด้ รั บสิท ธิ ในการขอพบทนาย  สิท ธิ ในการ
รักษาพยาบาล  สิทธิการขอพบญาติ  หรือหาก
ผู้กระทําความผิดเป็นเด็กและเยาวชนก็จะได้รับ
การคุ้มครองมากกว่าผู้กระทําความผิดที่เป็นผู้ใหญ่
หากประชาชนถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบหรือกระทําการเกินกว่าเหตุ ประชาชนก็
มีสิทธิที่จะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ 

ข้อคิด : หากเกิดกรณีมีข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เจ้าหน้าท่ีตํารวจก็ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายท่ีกระทําสิ่งใด
ก็จะเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุท้ังสิ้น 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๕๑ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๕.๕  แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจ                                 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  (๑) 
 

 

แนวทางการบงัคับ
ใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธใินกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

สารวัตรและ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

ผู้กํากับการขึ้นไป 

กฎหมายไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
และหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริง 

กฎหมายให้การคุ้มครองกลุ่มเด็กและเยาวชน
มากเกินไป ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่
เคารพและเกรงกลัวต่อกฎหมาย 

ปัญหาข้อกฎหมายยังไม่มีความชัดเจนทําให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความเข้าใจ
ที่ไม่ตรงกัน 

ปั ญห า เ ร่ื อ ง ก ฎหม า ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ   
ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น  
ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทํางานได้ยากขึ้น 

กฎหมายมุ่ ง เ น้นคุ้ มครองแต่ประชาชน  
แต่ไม่คุ้มครองสิทธิของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนท่ีถูกต้อง 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๕๒ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการบงัคับ
ใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

จัดทําเป็นคู่มือให้อ่านและเข้าใจง่าย 

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่ไม่สามารถ
ใช้ในการปฏิบัติได้จริง 

ทบทวนหรือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
เ ก่ี ย ว กั บก า ร บั ง คั บ ใ ช้ กฎหม าย ใน เ ร่ื อ ง
การคุ้มครองสิทธิให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และเสริมสร้างทักษะ
การบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

ส่ ง เ ส ริ ม ใ น เ ร่ื อ ง ก า ร ขอ งบป ร ะม าณ ใน
การดําเนินงานของแต่ละสถานีตํารวจ 

จั ด ใ ห้ มี ผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ ด้ า น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ   
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมประจํา
อยู่ที่สถานีตํารวจ 

นําปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตํ ารวจไปใ ช้ เ ป็น ตัวอย่าง ในการปรับปรุ ง   
ข้อกฎหมายต่อไป 

การ ส่ ง เส ริมความ รู้ความ เข้ า ใจ เ ก่ี ยว กับ
การบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม 

ทบทวนหรือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
เ ก่ี ย ว กั บก า ร บั ง คั บ ใ ช้ กฎหม าย ใน เ ร่ื อ ง
การคุ้มครองสิทธิให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

ทิศทางในการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหนา้ที่ตํารวจ                          
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

ผู้กํากับการขึ้นไป 

แผนภูมิที่ ๕.๖  แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจ                     
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  (๒) 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๕๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕.๗  แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจ                                      
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  (๓) 

 
 

 
 

ประเด็นสําคญัที่ประเทศไทยควรมีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ พนัธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน 

แนวทางการบงัคับ
ใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สารวัตร และ
รองสารวัตร 

ช้ันประทวน 

ผู้กํากับการขึ้นไป 

ควรมีการปรับแก้กฎหมายให้เอ้ืออํานวยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้มีความครอบคลุม 
ชัดเจนและทันสมัยมากย่ิงขึ้น 

ควรมีการปรับปรุงข้อกฎหมายโดยให้คํานึงถึง
หลักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

กําหนดกฎระเบียบ หรือข้อกฎหมายที่สามารถ
นํามาปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ
สามารถดําเนินการตามการบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนดไว้ 

การทํางานของเจ้าหน้าที่ ตํารวจ ควรได้รับ
การพัฒนาให้มีความเป็นสากลมากย่ิงขึ้น 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๕๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มีความรู้ พ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน และมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน 

จุดแข็ง 

ผู้กํากับการขึน้ไป 

มีองค์ความรู้เรื่องเก่ียวกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนน้อย 

- มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตํารวจต่างประเทศ 
- ปฏิบัติกับประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 
- มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

จุดอ่อน 

จุดแข็ง 

สารวัตรและรอง
สารวัตร - มีองค์ความรู้เรื่องเก่ียวกับกฎหมายระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนน้อย 
-การประสานงานระหว่างประเทศไม่ ไ ด้มี   
ครบทุกประเทศ

- มีกําลังพลท่ีจะปฏิบัติการ 
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างละมุนละม่อม 
- ความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีกับ
ตํารวจต่างประเทศ ชั้นประทวน 

- กฎหมายไม่เอ้ืออํานวยต่อการให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจบังคับใช้กฎหมาย 
- งบประมาณในการดําเนินงานน้อย 
- มีความ รู้ความเข้ า ใจ เ ร่ืองการบังคับใ ช้
กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ค่อนข้างน้อย 

จุดอ่อน 

จุดแข็ง 

แผนภูมิที่ ๕.๘  จุดแข็งและจุดอ่อนของเจ้าหนา้ที่ตํารวจไทย 
ในการบังคบัใช้กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๕๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยโดยนําประเด็นสําคัญที่ค้นพบจากการสอบถามและ  

การสัมภาษณ์ทําการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายด้านสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ดังน้ี 

จากการสํารวจความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ พบว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหาร สารวัตรและรองสารวัตรมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างดี เน่ืองจากมีการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรสารวัตรหรือหลักสูตร  
ผู้บริหารงานตํารวจ อีกทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามยังพบว่ามี
เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันสัญญาบัตรจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชนเท่าที่ควร 
เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ตํารวจบางนายไม่ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเน่ือง สําหรับช้ันประทวนมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องกฎหมายที่
เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน เพราะเป็นกฎหมายใหม่ที่เพ่ิงจะมีการบังคับใช้ ทําให้
เจ้าหน้าที่ระดับช้ันประทวนโดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ศึกษาในเชิงลึก   

คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงข้อค้นพบดังกล่าวว่า ตํารวจระดับช้ันประทวนน้ันเป็นเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับคัดเลือกมาจากพลเรือนที่จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป และมีการ    
รับสมัครเกือบทุกปี ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันประทวนบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในเรื่องเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมาก่อน  
  ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจ พบว่าโดยภาพรวมมีทัศนคติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
ข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ แต่ในทางกลับกันพบว่าภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในสายตา
ของประชาชนยังคงถูกมองในด้านลบมากกว่าด้านบวก  ดังน้ัน สํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องควรเร่งดําเนินการปรับเปลี่ยนภาพพจน์ของตํารวจให้มีความน่าเช่ือถือ ศรัทธาแก่สายตาของประชาชน
อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสร้างจรรยาบรรณ การสร้างคุณภาพให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคู่ไปกับ   
การสร้างองค์ความรู้ให้มีความรู้ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้บริหารพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า       
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทําให้ประชาชนต่ืนตัวและเห็นความสําคัญของสิทธิของตนเองในกระบวน        
การยุติธรรมมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาว่าประชาชนบางคนใช้สิทธิของตนเองมาก
เกินไป จนทําให้ไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืนๆ ภายหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ

ในกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน ระยะท่ี ๑ 

                                                ๑๕๖ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันอย่างจริงจัง ก็ส่งผลทําให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจเร่ิมเล็งเห็นความสําคัญ
เก่ียวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น  

ผลการสั มภาษณ์พบ ว่ าการ ให้ ค ว ามรู้ กั บประชาชน เกี่ ย ว กับกฎหมายด้ าน                   
สิทธิมนุษยชน หากประชาชนนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็จะเปรียบเสมือนดาบสองคมที่จะ
เกิดผลเสียกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพราะประชาชนบางส่วนอาจกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยใช้
ช่องว่างของกฎหมายยื่นเร่ืองร้องเรียนการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ง่ายขึ้น  ทําให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจเกิดความท้อแท้และเสียกําลังใจในการทํางานจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ แต่ในอีกมุมมองหน่ึงอาจทําให้เกิดแรงผลักดันให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตระหนักและเรียนรู้
กฎหมายเพิ่มมากขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนฟ้องร้อง หรือป้องกันไม่ให้ตนเองละเมิดสิทธิของประชาชนโดย 
ความไม่รู้กฎหมาย  
                จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบังคับใช้กฎหมายกับ               
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน พบว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
บนพ้ืนฐานของการเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนมากที่สุด 
รองลงมาเจ้าหน้าที่ตํารวจใช้ความสงบ สุภาพและความเป็นมิตรในการดําเนินการกับผู้ต้องขัง และจะ
ใช้อํานาจอย่างจริงจังเมื่อมีความจําเป็นเท่าน้ัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งมีจํานวนมากถึง ๖๙๕ เรื่อง ในขณะที่
จากผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ย่อม
แสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจบางคนมีองค์ความรู้แต่ยังขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตํารวจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนพึงถือปฏิบัติเพ่ือช่วยส่งเสริมให้ตํารวจเป็นที่ยอมรับในสังคม
ทั่วไป  

ดังนั้นสํานักงานตํารวจแห่งชาติจําเป็นจะต้องมีนโยบาย หรือโครงการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่
ตํารวจให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  โดยมีโครงการที่สําคัญได้แก่ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพข้าราชการตํารวจ โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพข้าราชการตํารวจด้านยุทธวิธีตํารวจ โครงการกองบัญชาการศึกษายุคใหม่  และ
โครงการพัฒนาจิตใจนักเรียน  พลตํารวจ  

ดังน้ัน การพัฒนาระบบงานตํารวจโดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายกับ
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน เป็นงานที่จะต้องปฏิบัติต่อประชาชนโดยตรง 
ทั้งน้ีพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เป็นพฤติกรรมรายบุคคล สามารถที่จะดําเนินการพัฒนาปรับปรุง และสร้าง
จิตสํานึกให้คนหมู่มาก เกิดกระแสความเป็นธรรม โดยระดับผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี    
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น อันจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับช้ันใต้บังคับบัญชาเกิดความม่ันใจใน      



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ
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                                                ๑๕๗ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

การปฏิบัติหน้าที่ และทําให้เกิดการสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิประชาชนตาม
กฎหมายมากย่ิงขึ้น 

จากการศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะที่ ๑ โดยภาพรวมพบว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจมีทัศนคติ
เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงระดับมาก แต่หากเทียบข้อร้องเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรม หรือ             
ไม่คํานึงถึงสิทธิของประชาชน พบว่า มีข้อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นจํานวน
มาก ดังน้ันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตํารวจนั้นนอกจากความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ                     
ข้อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังต้องมีวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจประกอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย หากเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่นําหลักดังกล่าวมาพิจารณาประกอบด้วยแล้ว                
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อสิทธิของประชาชนย่อมเกิดปัญหาอย่างเช่นสังคมในปัจจุบัน 

 
๕.๓   ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญท่ีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดม
ความคิดเห็น โครงการทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ในวันศุกร์ที่ ๔  พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุพรรณิการ์  โรงแรมทีเค พาเลซ  เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัยได้นํา
แนวคิดที่มีประโยชน์มาเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ดังน้ี 

๑.  ด้านการสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหนา้ที่ตํารวจ     
๑) สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรจัดให้มีการอบรมเพ่ิมเติมความรู้เก่ียวกับการบังคับใช้

กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีหน้าที่เก่ียวข้องโดยตรง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความรู้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งออก
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด    

๒) ในระดับผู้ บังคับบัญชาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ควรมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมการจัดอบรมหรือสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยคัดเลือกวิทยากรที่มี
ความเช่ียวชาญมาอบรมความรู้เก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในทุกส่วน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่าง
ต่อเน่ือง 



บทท่ี  ๕ 
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายกบัการคุ้มครองสิทธ ิ
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                                                ๑๕๘ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

๓) เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้กํากับการในแต่ละสถานีตํารวจควรกระตุ้นและส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนมากขึ้น โดยควรมีการประชุมและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจใน
เรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ให้ไปละเมิดสิทธิของประชาชน รวมถึงเมื่อมีกฎหมายใหม่ออกมา 
เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับผู้กํากับการก็ควรมีการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่
ตํารวจผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบข้อมูลโดยทั่วกัน 

๔) สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องความรู้เก่ียวกับ
การบังคับใช้กฎหมาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบ    

๕)  ต้องรณรงค์ให้เจ้าหน้าทีผู่้บังคับใช้กฎหมายทราบและตระหนักถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชน และสร้างจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่ตํารวจว่าจะต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและสทิธิ
พ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด  

๖)  สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรมีการจัดทําเอกสาร หรือหนังสือคู่มือที่เก่ียวกับ
หลักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ อันเก่ียวเน่ืองกับเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งรูปแบบของเอกสารหรือ
หนังสือคู่มือดังกล่าวควรจะต้องทําออกมาให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ือเสริมสร้างความรู้และ
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคน 

๗)  ควรกําหนดให้มีวิชาสิทธิมนุษยชนเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรการเรียนการสอน

และการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในทุกระดับช้ัน 
 

๒.  ด้านการบงัคับใช้กฎหมาย  
๑) เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องดําเนินการอย่างเคร่งครัด ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ในการต้ังจุดตรวจ จุดสกัด การตรวจค้น 
การจับกุม การควบคุมตัว และการสอบปากคํา รวมท้ังการดําเนินการทั้งหลายอ่ืนๆ ตามอํานาจหน้าที่ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน  

๒) วางแผนการปฏิบัติการทํางานโดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรม 

๓)   แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องปฏิบัติต่อประชาชนตามท่ีกฎหมายกําหนด     
อย่างเป็นธรรม และอยู่ในขอบเขตอํานาจและหน้าที่ของตน  โดยไม่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่ประชาชน 
มีสิทธิได้รับ 
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๔)   พัฒนากระบวนการบริหารภายในหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

๕)   ควรจัดให้มีอาคารสถานที่เป็นการเฉพาะส่วนในสถานีตํารวจ เพ่ือให้การปฏิบัติ
ต่อสตรีและเยาวชน เป็นไปด้วยความเหมาะสม 
 ๖)   ควรนํามาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและผู้บังคับใช้
กฎหมายมาพิจารณาวิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย  
 

๓.   ด้านบทลงโทษและการตรวจสอบ   
๑) ควรมีบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย   

ไม่สุจริต หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและสูญเสียภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาประชาชน   
๒) ควรตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการใช้กฎหมายต่างๆ ที่

มีผลกระทบในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
๓) เพ่ิมมาตรการการตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานในการบังคับใช้

กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
๔) การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย ควรมีความโปร่งใส ประชาชนเข้า

ตรวจสอบได้โดยง่าย   
๕) เจ้าหน้าที่ตํารวจควรจะต้องช้ีแจงถึงสาเหตุแห่งการเกิดปัญหาอาชญากรรมให้

ประชาชนได้ทราบและหาทางป้องกันมิให้คนร้ายก่อเหตุได้ อีกทั้งจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้
ประชาชนศรัทธาและให้ความร่วมมือกับตํารวจมากข้ึน 

๖)  ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับคดีทางเพศ โดยให้ความสําคัญกับสิทธิของ
ผู้เสียหายทัดเทียมกับผู้ต้องหา 

 
๔.   ด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   

๑) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนารองรับสมาคมอาเซียนอีก ๓ ปี จึงควรเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานตํารวจด้านบุคลากร  วิทยากรที่มีความรู้ด้านวิชาการ รวมทั้งด้านบริการที่ดี  
ด้วยความจริงใจและจริงจัง ซึ่งปัจจุบันยังไม่เพียงพอ จึงควรมีการฝึกอบรมให้มากขึ้น เพ่ือการก้าวสู่
การพัฒนาควบคู่กันไปกับความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน   

๒) ในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจทุกขั้นตอนต้องมีกฎหมายรองรับและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนน้ัน ๆ อย่างถูกวิธี เพ่ือเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน  
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๓) เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน จึงควรพัฒนาสิทธิ
มนุษยชนตามกฎหมายและสากลในทุกกรณี  โดยเฉพาะสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงและรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และการได้รับการบริการจากรัฐ ตามพระราชบัญญัติการบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๖  

๔) ระเบียบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจควรมีความเหมาะสม ในการให้
อํานาจเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบของการบังคับใช้
กฎหมาย 

๕) ควรจัดทําคู่มือการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และควรดําเนินการเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ในภาคประชาชน โดยการจัดทําคู่มือเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนร่วมด้วย 

 
 

___________________ ….. ___________________ 
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