รายงานที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง สิทธิพลเมืองอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าบิดาผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยิงเสียชีวิต และการดาเนินคดีล่าช้า
ผู้ร้อง

นางสาว ค.

ผู้ถูกร้อง

นาย ส. เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
พนักงานสอบสวน สถานีตารวจภูธรเชียงดาว

ที่ ๑
ที่ ๒

จากสานวนชันสูตรพลิกศพไม่ปรากฏว่า มีการดาเนินการใดที่มีความยากหรือจะต้องใช้เครื่องมือ
พิเศษที่จะต้องมีการรอผลการชันสูตรพลิกศพ จนทาให้สานวนการชันสูตรพลิกศพล่าช้า เมื่อสานวนการ
ชันสูตรพลิกศพล่าช้า จึงทาให้สานวนการสอบสวนผู้กระทาความผิด การแจ้งข้อกล่าวหาและการฟ้องคดี
ต่อศาลของพนักงานอัยการล่าช้าไปด้วย ซึ่งจะมีผลถึงพยานหลักฐานที่จะนามาพิสูจน์ในชั้นศาล จึงฟังได้ว่า
ผู้ถูกร้องที่ ๒ ดาเนินคดีกับผู้ต้องหาล่าช้าเกินสมควร และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับฝ่ายผู้เสียหาย ถือว่า
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ให้การประกันความเป็นธรรมขั้นพื้นฐานว่า
เมื่อมีการกระทาความผิดอาญาเกิดขึ้นจะต้องดาเนินคดีอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ ที่ยังคงได้รับการรับรองและคุ้มครองตามมาตรา ๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึ ง มี ม าตรการการแก้ ไ ขปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตามมาตรา ๒๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปยังผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๕ เพื่อดาเนินการ
____________________
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคาร้องที่ ๔๔๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๕ ขอให้ตรวจสอบและขอความเป็นธรรมกรณีกล่าวอ้างว่า นาย อ. บิดาของผู้ร้อง ถูกผู้ถูกร้องที่ ๑
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยิงเสียชีวิต โดยอ้างว่าบิดาของผู้ร้องหลบหนีและขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง กรณีบุกรุกแผ้วถางป่าและทาร้ายเจ้าหน้าที่ในขณะจับกุม หลังจากเกิดเหตุผู้ร้องและครอบครัว
ไม่ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองถึงสาเหตุและเหตุการณ์เสียชีวิตของบิดาของผู้ร้อง ผู้ร้องประสงค์
จะแจ้งความร้องทุกข์ แต่ผู้ถูกร้องที่ ๒ ไม่รับคาร้องทุกข์ โดยอ้างว่าต้องรอคาสั่งของศาลในคดีไต่สวนการตายก่อน
จึงจะดาเนินการร้องทุกข์ได้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกร้องที่ ๑ ใช้อาวุธปืนยิงนาย อ.
ย่อมเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชีวิตและร่างกายของนาย อ. ส่วนการอ้างเหตุป้องกันตัวเป็นกรณีที่ต้องผ่าน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งต้องพิสูจน์กันในชั้นศาลเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พนักงานสอบสวน
สถานี ตารวจภูธ รเชีย งดาว จั งหวัดเชีย งใหม่ ได้รับส านวนชันสู ตรพลิ ก ศพจากพนั ก งานอั ยการ และแจ้ ง
ข้อกล่ าวหาแก่ผู้ ถูกร้ องที่ ๑ ซึ่งเป็ น ผู้ ต้องหาแล้ ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานเอกสารและรอผล

พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องหา เพื่อจะได้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนการที่ผู้ถูกร้องที่ ๒ ดาเนินคดีที่นาย อ.
บิดาของผู้ร้องถูกยิงเสียชีวิตล่าช้านั้น จากสานวนชันสูตรพลิกศพไม่ปรากฏว่า ได้มีการดาเนินการใดที่มีความยาก
หรือจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่จะต้องมีการรอผลการชันสูตรพลิกศพ จนทาให้สานวนการชันสูตรพลิกศพล่าช้า
เมื่อสานวนการชันสูตรพลิกศพล่าช้า จึงทาให้สานวนการสอบสวนผู้กระทาความผิด การแจ้งข้อกล่าวหาและ
การฟ้องคดีต่อศาลของพนักงานอัยการล่าช้าไปด้วย ซึ่งจะมีผลถึงพยานหลักฐานที่จะนามาพิสูจน์ในชั้นศาล
ดังนี้ จึงฟังได้ว่าผู้ถูกร้องที่ ๒ ดาเนิน คดีกับผู้ต้องหาล่าช้าเกินสมควร และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับ
ฝ่า ยผู้เ สีย หาย ถื อ ว่า เป็น การละเมิด สิท ธิม นุษ ยชนว่า ด้ว ยสิท ธิใ นกระบวนการยุติธ รรมที่ใ ห้ก ารประกัน
ความเป็นธรรมขั้นพื้นฐานว่า เมื่อมีการกระทาความผิดอาญาเกิดขึ้นจะต้องดาเนินคดีอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
และเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ ที่ยังคงได้รับการรับรอง
และคุ้มครองตามมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงเห็นควร
มีมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปยังผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๕ เพื่อดาเนินการภายใน ๖๐ วัน ดังนี้
(๑) ให้ เ ร่ ง รั ด พนั ก งานสอบสวน สถานี ต ารวจภู ธ รเชี ย งดาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (ผู้ ถู ก ร้ อ งที่ ๒)
ด าเนิ นการสอบสวนให้ แล้ วเสร็ จ และส่ งส านวนการสอบสวนให้ พนั กงานอั ยการจั งหวั ดเชี ยงใหม่ พิ จารณา
ดาเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
(๓) ให้กาชับ พนัก งานสอบสวน สถานีตารวจภูธ รเชีย งดาว จัง หวัด เชีย งใหม่ (ผู้ถูก ร้อ งที่ ๒)
แจ้งความคืบหน้าในการดาเนินคดีกับผู้ต้องหา ให้ผู้เสียหายและผู้มีส่วนได้เสียในคดีทราบเป็นระยะ ๆ รวมทั้ง
การแจ้งสิ ทธิต่าง ๆ ที่ผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสียควรทราบในการดาเนินคดี เช่น สิทธิในการดาเนินการ
ฟ้องร้องคดีด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอพนักงานอัยการหรือการร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
การขอรับค่าทดแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ หรืออื่น ๆ เท่าที่จาเป็น

