รายงานที่ 991/2558 เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของผู้ต้องขัง กรณีขอความช่วยเหลือ
เรื่องคดีความและกรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลทองหล่อ แถลงข่าวการจับกุมทา
ให้ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศและชื่อเสียง
ประเด็นคาร้อง
ผู้ร้องร้องเรียนว่า ผู้ร้องถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร แดน ๑ ในคดีลักทรัพย์ เดิมเมื่อ
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครได้ส่งตัวผู้ร้องเข้ารับการรักษาตัวที่สถาบันกัลยาราช
นครินทร์ กรณีที่ผู้ร้องป่วยเป็นโรคไบโพล่าร์ (Bipolar Disorder) ตามคาสั่งศาลอุทธรณ์ ผู้ร้องเข้ารับการ
รักษาตัวได้ประมาณ ๑ เดือน และได้พบเห็นเจ้าหน้าที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์ทาร้ายผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาคนอื่นๆ รวมทั้งมีการกักขังให้อยู่ภายในอาคารทั้งวันทาให้ผู้ร้องมีอาการหวาดระแวง และหนีออกจาก
สถาบัน กัลยาราชนคริ นทร์ โดยไม่กลับ เข้ารับการรักษา ตัว อีก ผู้ ร้องทราบว่าศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออก
หมายจับ เนื่องจากผู้ร้องผิดเงื่อนไขของศาลอุทธรณ์ หลังจากหลบหนีผู้ร้องมีอาการกาเริบ เนื่องจากขาดยา
และไม่ได้รักษาต่อเนื่อง จึงไปก่อคดี ลักทรัพย์ใหม่อีกหลายคดี และถูกเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาล
ทองหล่อ จับกุมดาเนินคดี ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมผู้ร้อง ณ เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร และได้สอบถามประเด็นการขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ร้อง โดยได้รับแจ้งว่า ผู้ร้องมีความประสงค์ขอให้ตรวจสอบ
การพิจารณาคาร้อง
1.การพิจารณาชี้มูลคาร้อง
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและกลั่ น กรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและ
สิ ท ธิข องผู้ ต้ องขัง ซึ่ ง อยู่ ในอานาจหน้ า ที่ ของคณะกรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชนแห่ ง ชาติ ตามพระราชบัญ ญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 15
2.ประเด็นการตรวจสอบ
2.1 ประเด็นที่ขอให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีขอให้ติดต่อญาติของผู้ร้องเพื่อ
ช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพ และขอให้ประสานกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดหา
ทนายความให้การช่วยเหลือต่อสู้คดีลักทรัพย์
2.2 ประเด็นการตรวจสอบมีว่า เจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลทองหล่อแถลงข่าวการจับกุม
ตัวผู้ร้อง ทาให้ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศและชื่อเสียง เป็นกระทาหรือการละเลยหารกระทาอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่ อย่างไร
ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ ง ชาติได้พิจ ารณาถึงค าร้องและความเห็ น ของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วมีความเห็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กรณีที่ผู้ร้องขอความช่วยเหลือโดยให้ติดต่อญาติเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่ าครองชีพ นั้น เห็น
ว่า ผู้ร้องได้รับความช่วยเหลือจากญาติ กรณีดังกล่าวจึงเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง และปัญหาได้รับ
การแก้ไขแล้ว คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรยุติเรื่องในประเด็นนี้
ประเด็น ที่ ๒ กรณีขอให้ ป ระสานกับ กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ าพเพื่อ จัดหาทนายความให้ การ
ช่วยเหลือต่อสู้คดี นั้น สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือประสานการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนไปที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอานาจ
หน้าที่แล้ว ตามนัยมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ทั้งนี้ สานักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งผลการดาเนินการดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบแล้ว คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรยุติ
เรื่องในประเด็นนี้
ประเด็นที่ ๓ กรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า เจ้า หน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลทองหล่อได้แถลงข่าว
การจับกุมผู้ร้อง ทาให้ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศและชื่อเสียง ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นั้น
ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลทองหล่อได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้ร้องนั้น
ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียงได้ การกระทา
ดังกล่าวจึงเป็นการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๑๑ และกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๔ ประกอบกับกรณีการแถลงข่าวการ
จับกุมต่อสื่อมวลชน นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีรายงานผลการพิจารณาคาร้องที่ขอให้
เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ตามรายงานผลการพิจารณา ที่ ๒๔๔/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายต่อสานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆ
เพื่อพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการเน้นย้าและกาชับไปยังหน่วยงานในสังกัดให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของหน่วยงานอย่างเคร่งครั ด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนแล้ว เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นสมควรมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี และมีมาตรการการแก้ไขปัญหาไปยังสานักงานตารวจแห่งชาติ
สถานี ตารวจนครบาลทองหล่ อ เพื่อ ให้ ป ฏิบั ติต ามกฎหมายและระเบี ยบที่เ กี่ ยวข้อ งอย่ างเคร่ง ครัด อนึ่ ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ควรกาชับ สื่ อมวลชนให้ มีความรอบคอบในกระบวนการตรวจสอบ และนาเสนอการแถลงข่าวการจับกุม
ผู้ต้องหาในคดีอาญาเพื่อมิให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไป
มาตรการการแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติจึงเห็ นควรมีมาตรการการแก้ไขปัญหาต่อ ส านักงานตารวจ
แห่งชาติ สถานีตารวจนครบาลทองหล่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมิติสิทธิและเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ได้ให้การคุ้มครองและรับรองไว้ ดังนี้

๑. สานักงานตารวจแห่งชาติควรกาหนดแนวทางโดยหาวิธีการที่ไม่จาเป็นต้องนาตัวผู้ต้องหา
ในคดีอาญามาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีดังกล่าวอีก
โดยพิจ ารณาตามที่คณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ ง ชาติได้ เคยมีร ายงานผลการพิจารณาคาร้อ งที่ขอให้
เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ตามรายงานผลการพิจารณา ที่ ๒๔๔/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆ แล้ว
๒. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) สภาวิ ช าชี พ ข่ า ววิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ไ ทย สภาการหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ชาติ และสมาคมนั ก ข่ า ว
นักหนั งสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทย ควรกาชับสื่ อมวลชนให้มีความรอบคอบในกระบวนการตรวจสอบและ
นาเสนอการแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาในคดีอาญาเพื่อมิให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไป
ทั้งนี้ ขอทราบผลการดาเนินการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติจึ งเห็ นสมควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะรัฐ มนตรี
เนื่องจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีการนาผู้ต้องหาไปแถลงข่าวการจับกุมนั้น คณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้เ คยมีร ายงานผลการพิ จารณาคาร้ องที่ข อให้ เสนอแนะนโยบายหรื อข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมายต่อสานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆ แล้ว ตามรายงานผลการพิจารณา ที่ ๒๔๔/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่ยังปรากฏข้อเท็จจริงในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้น จึง
เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังกล่าวข้างต้น โดยให้สานั กงานตารวจแห่งชาติ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับมิติสิทธิและเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารคุ้ ม ครองและรั บ รองไว้ และเพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด การละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนต่อไป
มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านการคุ้มครอง
และมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ เมื่อวั นที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ มี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี และมีมาตรการการแก้ไขปัญหาไปยังสานักงานตารวจแห่งชาติ และ
สถานี ตารวจนครบาลทองหล่ อ เพื่อ ให้ ป ฏิบั ติต ามกฎหมายและระเบี ยบที่เ กี่ ยวข้อ งอย่ างเคร่ง ครัด อนึ่ ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ควรกาชับสื่อมวลชนให้มีความรอบคอบในกระบวนการตรวจสอบและนาเสนอการแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหา
ในคดีอาญาเพื่อมิให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอทราบและติดตามผลการดาเนินการต่อไป

