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คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิ(กสม.) ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนกรณทีีผู่ร้้องกล่าวอ้างว่า ได้รบัความเสยีหาย

จากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทัง้ส้ิน ๘๔ ราย (ตัง้แต่ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗) โดยขอให้ กสม.ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย ทั้งทางแพ่งและอาญาต่อผู้ออกนโยบาย

และก�ากับดูแลนโยบายดังกล่าว ตามอ�านาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๔) ได้ให้อ�านาจไว้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดท�ารายงานผลการพิจารณาค�าร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอ 

ในการปรับปรุงกฎหมายของ กสม. มีความสมบูรณ์ในเชิงเนื้อหาทางวิชาการในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�านักงานคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส�านักงาน กสม.) จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) ด�าเนินการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือ

เอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

การศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยทางกฎหมายโดยแท้ (Juridical Research) และไม่มีความมุ่งหมาย

เพื่อประโยชน์ในทางการเมืองแต่อย่างใด ด�าเนินการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Documentary  

Research) ศึกษากรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ (กรณีศึกษาประเทศเม็กซิโก) ซึ่งมีลักษณะของปัญหาที่เกิดข้ึนจาก

นโยบายการปราบปรามยาเสพติดเช่นเดียวกับประเทศไทย ตลอดจนศึกษาเรื่องร้องเรียนที่ร้องเรียนต่อ กสม. นอกจากนี้ 

คณะผู้วิจัยยังได้ลงพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อประชุมกลุ่มย่อย (focus group) รับฟังข้อเท็จจริง 

รวบรวมหลักฐานต่างๆ จากครอบครัวของผู้เสียหายและบุคคลฝ่ายต่างๆ ทั้งภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต้ รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงรายงานการ

ศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จนน�ามาสู่ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัยต่อเรื่องดังกล่าว ทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการคืนความ

เป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหาย และข้อเสนอแนะเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และป้องกันมิให้

องค์กรของรัฐก�าหนดนโยบายที่เป็นการเปิดโอกาสให้มีการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นอีกในอนาคต ซึ่ง 

กสม.ได้น�าข้อมูลจากรายงานฉบับนี้สนับสนุนการจัดท�ารายงานผลการพิจารณาค�าร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือ 

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย โดยได้เสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 

๒๕๕๘ และมกราคม ๒๕๕๙ ตามล�าดับ 

แม้การศึกษาวิจัยจะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการจัดท�ารายงานผลการพิจารณาค�าร้องเพื่อเสนอแนะ 

นโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ กสม. ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่เนื่องจากเน้ือหาของรายงานน้ี 

ได้กล่าวถึงสภาพสถานการณ์ปัญหา ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักการสิทธิมนุษยชนและหลักกฎหมาย

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างละเอียด ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

จึงเห็นควรจัดพิมพ์เผยแพร่รายงานฉบับนี้ในวงกว้าง และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/บุคคลที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ท่ีสนใจศึกษากรณีดังกล่าว และโดยอีกนัยหนึ่งเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้รัฐมีความรอบคอบและ

ระมัดระวังในการก�าหนดนโยบายใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้ต้องค�านึง

ถึงสิทธิมนุษยชนของประชาชนเป็นส�าคัญ

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กันยายน ๒๕๕๙
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ค

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีภายใต้การน�าของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีมติ

ก�าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินนโยบาย 

ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลาสามเดือน กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ และ 

ต่อมา มีการมอบหมายนโยบายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับต่างๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย อย่างไรก็ตาม 

ปรากฏข้อเท็จจรงิว่า ภายหลงัจากการด�าเนนินโยบายปราบปรามยาเสพตดิของรัฐบาล มคีดฆีาตกรรมเกิดขึน้เป็นจ�านวน ๒,๖๐๔ คด ี

และมีผู้เสียชีวิตจ�านวนทั้งสิ้น ๒,๘๗๓ คน ซึ่งเป็นจ�านวนสูงผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับคดีฆาตกรรมในช่วงระยะเวลาเดียวกันก่อน 

(พ.ศ.๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๕) และหลังการด�าเนินนโยบายดังกล่าว (พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๘) กอปรกับมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 

การกระท�าความผิดอาญาซึง่เป็นการกระท�าอนัเป็นการละเมดิสิทธิมนษุยชนต่อคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาตเิป็นจ�านวนมาก 

ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประชากรพลเรือนอย่างกว้างขวาง

โดยทีป่ระเทศไทยมีข้อผูกพันตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศฉบบัต่างๆ ในการให้ความคุม้ครองสทิธมินษุยชน

และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระที่มีอ�านาจหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตาม

หลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรือการละเลยการกระท�า 

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและ

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนให้ปรากฏต่อสังคม และเพื่อท�าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับความเสียหายและผล 

กระทบจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อด�าเนินการให้ผู้กระท�าความผิดได้รับโทษตามความเหมาะสม อันจะเป็นการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชากรพลเรือนของประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็จะเป็นการป้องกันมิให้องค์กรของรัฐก�าหนด

นโยบายใดๆ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้มีการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไปในอนาคต

การศึกษาตามโครงการศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยทางกฎหมายโดยแท้ (Juridical Research) และไม่มีความมุ่งหมาย

เพื่อประโยชน์ในทางการเมืองแต่อย่างใด การศึกษากระท�าโดยการค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง ข้อมูลที่ได้จากรายงานของ “คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การก�าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติด 

ให้โทษและการน�านโยบายไปปฏิบตัจินเกดิความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย ชือ่เสยีงและทรพัย์สนิของประชาชน” (คตน.) และรายงาน

การศกึษาวเิคราะห์ของ “คณะอนกุรรมการตรวจสอบผูร้บัผดิชอบเชงินโยบาย” ตลอดจนเรือ่งร้องเรยีนของผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการ

ด�าเนินนโยบายดังกล่าวที่เสนอมายังส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้ลงพื้นที่ในภูมิภาค

ต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อประชุมกลุ่มย่อย (focus group) และรับฟังข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานต่างๆ จากครอบครัวของ 

ผู้เสียหายและบุคคลฝ่ายต่างๆ ด้วย

การศึกษานี้แบ่งการน�าเสนอออกเป็น ๕ บท ได้แก่ บทน�า บทที่หนึ่ง สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวมจากนโยบาย

ของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้ยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ บทที่สอง สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวมของการด�าเนิน

นโยบายปราบปรามยาเสพตดิในประเทศเมก็ซโิกในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๖ – ค.ศ. ๒๐๑๒ บททีส่าม แนวคิด หลักการสทิธมินษุยชน 

และหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง บทที่สี่ บทวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาล

ในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี ๒๕๔๖ บทที่ห้า บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
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จากการศึกษาข้อมูลเอกสารดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมและได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 

และครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดของ

รัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาโดยแบ่งออกได้เป็นสองประการส�าคัญ ได้แก่ ๑. ปัญหาของการ 

ก�าหนดและการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ๒. สถานะ 

ทางกฎหมายของการก�าหนดและการด�าเนนินโยบายในการท�าสงครามต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิของรฐับาล เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. ปัญหาของการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๔๖

การก�าหนดและการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สะท้อนให้เห็นปัญหาในทุกชั้นของการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๔ ชั้น ได้แก่ 

ชั้นที่หนึ่ง ช้ันการก�าหนดนโยบายของรัฐบาลในการท�าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ชั้นที่สอง ชั้นการน�านโยบายของ

รัฐบาลในการท�าสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ ชั้นที่สาม ชั้นผลการปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาล

ในการท�าสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด และชั้นที่สี่ ชั้นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบาย

ของรัฐบาลในการท�าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ชั้นที่หนึ่ง ชั้นการก�าหนดนโยบายของรัฐบาลในการท�าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ก�าหนดและเสนอนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะ 

ยาเสพตดิต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรอีนมุตันิโยบายดงักล่าวเป็นวาระแห่งชาต ิเมือ่วนัที ่๒ มกราคม ๒๕๔๖ การก�าหนด 

และเสนอนโยบายดังกล่าว ตลอดจนการประกาศนโยบายดังกล่าวต่อประชาชนในโอกาสต่างๆ ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๔๖ มีบริบทที่มี “ลักษณะเฉพาะ” ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

(๑) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก�าหนดนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดชนิด “ตาต่อตา ฟันต่อ

ฟัน” โดยอาสาเป็น “แม่ทัพใหญ่” ในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดในครั้งนี้

(๒) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก�าหนดให้ใช้มาตรการ “Iron Fist” (ก�าปั้นเหล็ก) โดยชี้น�า ปลุกเร้า กระตุ้น และ

ชักจูงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ใช้ “ความรุนแรง” อย่างเด็ดขาดโดยไร้ความปรานี โดยในการประกาศนโยบายดังกล่าว 

พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัร ได้ยกค�ากล่าวของพลต�ารวจเอก เผ่า ศรยีานนท์ ว่า “...ภายใต้แสงอาทติย์ ไม่มอีะไรทีต่�ารวจไทยท�าไม่ได้ 

เพราะฉะนั้นเรื่องยาเสพติด ผมมั่นใจว่าต�ารวจไทยจัดการได้...” พร้อมเคยกล่าวด้วยว่า “...ถ้าจะมีผู้ค้าตายไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติ 

บางทีถูกยิงตายแล้วต้องถูกยึดทรัพย์ด้วย ผมคิดว่าเราต้องเหี้ยมพอกัน”

(๓) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก�าหนดกรอบเวลาการปฏิบัติการที่เร่งรัดอย่างมาก กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ

ต้องปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลภายในช่วงระยะเวลาสามเดือน ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ และก�าหนดให้ทุกอ�าเภอต้องรายงานผลการด�าเนินการต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ 

ยาเสพติดจังหวัด (ศตส. จ.) ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส. จ.) ต้อง

รายงานบทสรุปผู้บริหารฉบับนี้แบ่งการน�าเสนอออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง สรุปผลการศึกษา และส่วนที่สอง 

ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่หนึ่ง สรุปผลการศึกษา
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รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. แม้จะไม่มีความเคลื่อนไหว เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยประเมิน

และแก้ไข และพิจารณาภาพรวมในแต่ละวันว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร

(๔) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก�าหนดเกณฑ์ชี้วัดเพื่อประเมินผลส�าเร็จและใช้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติการของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้อย่างเคร่งครัด โดยเกณฑ์ชี้วัดผลส�าเร็จมุ่งเน้นเกณฑ์การลดยอดเป้าหมายหรือจ�านวนผู้ค้าหรือผู้เกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพติดให้ได้ตาม “อัตราร้อยละ” ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาของการปฏิบัติการเป็นส�าคัญ โดยมุ่งเน้นการตัดบัญชี

ตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถสรุปผลการด�าเนินงานได้ภายใน ๙๐ วัน

(๕) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก�าหนดเงื่อนไขกดดันการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้อง โดยใช้นโยบาย

การให้รางวัลตอบแทนและการลงโทษ (Reward and Punishment) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย

ดังกล่าวของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ก�าหนดมาตรการจูงใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “มาตรการ

ตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการตามนโยบายเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเร็วเป็นพิเศษ” (ระบบ Fast-track) และการ

ให้เงินรางวัลสินบนน�าจับ ในทางตรงกันข้าม เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่สามารถปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบาย 

ดังกล่าว จะต้อง “ถูกลงโทษอย่างรุนแรง” โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดับสูง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการ

ต�ารวจภูธรจังหวัด จะต้องพ้นจากต�าแหน่งหรือถูกสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่อื่น

ชั้นที่สอง ชั้นการน�านโยบายของรัฐบาลในการท�าสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ

เพื่อการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ขึ้นทั้งในส่วนกลาง 

และในส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดในส่วนกลาง ได้แก่ ศตส. กระทรวงมหาดไทย (ศตส. 

มท.) ศตส. จังหวัด (ศตส. จ.) ศตส. อ�าเภอ (ศตส. อ.) และศตส. ก่ิงอ�าเภอ (ศตส. ก่ิง อ.) โดยมี ศตส. มท. เป็นองค์กรอ�านวย

การและประสานการปฏิบัติการระหว่าง ศตส. ทั้งหลาย การมอบหมายภารกิจและหน้าที่ต่างๆ โดย ศตส. มท. แก่ ศตส. ใน

ระดับต่างๆ กระท�าโดยการออกค�าสั่งการเป็นหนังสือด่วนที่สุด และออกค�าสั่งการในเร่ืองต่างๆ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าสั่ง

การเป็นหนังสือด่วนที่สุดเป็นระยะๆ แม้แต่ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล

เงื่อนไขพ้ืนฐานประการส�าคัญที่สุดของการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล

คือ การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (บัญชีด�า) เพื่อใช้เป็น “เครื่องมือ” ในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อให้เป็นตามเกณฑ์ชี้วัดผลส�าเร็จของการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวท่ีมุ่งเน้นการลดจ�านวนผู้ค้าหรือผู้เกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพติดเป็นหลัก

ศตส. มท. จึงสั่งการให้ ศตส. ระดับต่างๆ จัดท�าบัญชีรายช่ือผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดโดยเร่งด่วน เนื่องจากมีระยะ

เวลาการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลเพียงสามเดือนเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ในการส่ังการดังกล่าว มิเพียงแต่  

ศตส. มท. ได้กระท�าเมื่อล่วงเลยเข้าสู่ช่วงต้นของระยะเวลาสามเดือนของการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว 

ในการมอบหมายภารกิจส�าคัญเช่นนั้น ศตส. มท. ก็มิได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท�าบัญชีไว้อย่างชัดเจน 

รอบคอบ และรัดกุมแต่ประการใด โดยปล่อยให้เป็นดุลพินิจของ ศตส. ในระดับต่างๆ ที่จะตัดสินใจด�าเนินการอย่างใดๆ  

เพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเร็วที่สุด ผลที่ตามมา ก็คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐใน ศตส. ในระดับต่างๆ 

จึงต้องด�าเนินการอย่างเร่งรีบในการจัดท�าบัญชีเช่นนั้นตามวิธีการหรือแนวทางที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม และจะท�าให้สามารถ 

ได้มาซึ่งรายชื่อของบุคคลที่จะใช้เป็นฐานหรือเครื่องมือในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปโดยเร็ว 

ที่สุด กรณีจึงปรากฏว่าในหลายพื้นที่ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด�าเนินการโดยเรียกชาวบ้านมาท�าประชาคมเพื่อให้เสนอชื่อ 

บุคคลที่ตนเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และให้เขียนช่ือบุคคลดังกล่าวใส่กระดาษและหย่อนกระดาษลงในหีบ 
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ที่จัดเตรียมไว้ ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะด�าเนินการตรวจสอบรายชื่อเหล่านั้น บุคคลที่ชื่อของตนถูกชาวบ้านเสนอ 

มากที่สุดจะถูกก�าหนดชื่อของตนไว้ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยเหตุนี้ การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง 

กับยาเสพติดจึงกระท�าไปตาม “ดุลพินิจโดยแท้” ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมิได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมิได้

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่ชัดเจนแน่นอน (หลัก “Evidence Based”) ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

อย่างแท้จริงของบุคคลที่มีช่ือในบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ การโต้แย้ง หรือคัดค้านและขอให้เพิกถอนช่ือของบุคคลซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เก่ียวข้องกับ 

ยาเสพติดโดยไม่ถูกต้องนั้น ในระยะแรกหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด�าเนินการในเรื่องน้ีไว ้

แต่อย่างใด ดังนั้น ในบางพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ขอให้บุคคลที่โต้แย้งไปรายงานตัวตามหนังสือเรียกตัวก่อน แล้วเจ้าหน้าที ่

ของรัฐจึงจะด�าเนินการเพิกถอนชื่อออกจากบัญชีในต่อไป จนกระทั่งเมื่อมีการด�าเนินนโยบายดังกล่าวไประยะหนึ่งแล้ว และมีการ

โต้แย้งหรือคัดค้านมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกหนังสือสั่งการเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ผู้มีชื่อในบัญชี

ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เห็นว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ได้เก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติดสามารถยื่นค�าร้องต่อทางอ�าเภอเพื่อ

ด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณาถอนชื่อได้ 

อนึง่ เป็นทีน่่าสงัเกตว่าบคุคลซ่ึงมช่ืีอปรากฏอยูใ่นบญัชีรายช่ือผู้เกีย่วข้องกบัยาเสพตดินัน้ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยบคุคล 

ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ (โดยเฉพาะชาวเขาหรือคนชายขอบ) บุคคลที่เคยมีประวัติเก่ียวข้องกับยาเสพติด บุคคลที่มีฐานะไม่ค่อยด ี

แต่กลบัมเีงนิทนุในการประกอบกจิการ บคุคลทีเ่คยร้องเรยีนหรือมีความขดัแย้งกบัเจ้าหน้าท่ีของรฐั และบคุคลทีเ่ป็นฐานเสยีงหรือ 

หัวคะแนนพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลในขณะนั้น 

เม่ือได้บัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือ “บัญชีด�า” แล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละพื้นที่ก็จะใช้บัญชี 

ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล โดยการ

ออกหนังสือเรียกให้บุคคลที่มีช่ือในบัญชีมารายงานตัว ข้อเท็จจริงปรากฏในเร่ืองร้องเรียนจ�านวนมากว่าบุคคลที่มีช่ือในบัญชี

ถูกสังหารหรือฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมภายหลังจากการไปรายงานตัวดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ต�ารวจมักจะตรวจพบยาเสพติด

ในตัวผู้เสียชีวิตหรือในยานพาหนะที่ผู้เสียชีวิตใช้เพื่อไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากแต่การตรวจพบยาเสพติดเช่นนั้น 

มักจะเกิดขึ้นโดยไม่มีญาติหรือคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิต หรือบุคคลท่ีเป็นกลาง ร่วมตรวจค้นด้วยแต่อย่างใด ทั้งน้ี บุคคลท่ี 

ถูกสังหารหรือฆาตกรรมจ�านวนมากมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด หากแต่มีชื่อของตนปรากฏอยู่ในบัญชีด�า

ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องจะรีบรายงานตัวเลขของบุคคลที่มีชื่อปรากฏในบัญชีรายช่ือผู้เก่ียวข้องกับ 

ยาเสพติดที่ลดลง เนื่องจากถูกสังหารหรือถูกฆาตกรรม อันแสดงถึงการปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก�าหนด 

ศตส. มท. ก�าหนดให้รายงานตัวเลขการลดลงของบุคคลตามบัญชีเป็นรายวัน

ชั้นที่สาม ชั้นผลการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการท�าสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหาย การปฏิบัติการตามนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้เพ่ือ 

เอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ น�ามาซึ่งการสูญเสียต่อประชากรพลเรือนอย่างกว้างขวางเป็นจ�านวนมาก และ

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสูญเสียชีวิต

และทรัพย์สินของประชากรพลเรือนผู้บริสุทธ์ิ นอกจากนี้ ยังมีประชากรพลเรือนจ�านวนหนึ่งสูญหายไปโดยไม่ทราบชะตากรรม 

อีกด้วย ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมักจะเสียชีวิต

ภายหลังจากที่ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหนังสือเรียกตัว
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ในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะกล่าวอ้างต่อสังคมและต่อสื่อมวลชน 

โดยทันที ว่าการตายหรือการฆาตกรรมบุคคลต่างๆ เหล่านั้นเป็น “การฆ่าตัดตอน” กันเองระหว่างผู้ผลิตหรือผู้ค้ายาเสพติด ทั้งๆ 

ท่ียงัมิได้มีการสบืสวนสอบสวนหาพยานหลกัฐานอย่างชัดเจนแน่นอนทีส่ามารถยนืยนัถึงข้อเทจ็จริงเช่นน้ันได้แต่อย่างใด อันเป็นการ 

ชักจูงให้สังคมและประชาชนส่วนรวมของประเทศเข้าใจว่าบุคคลที่เสียชีวิตนั้นเก่ียวข้องกับยาเสพติดและเสียชีวิตเนื่องจากการ 

กระท�าของบุคคลผู้ผลิตหรือผู้ค้ายาเสพติดด้วยกันเอง 

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล

ได้รับการยกย่องชมเชย การเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง หรือได้รับการตอบแทนให้ด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการ

ด�าเนินนโยบายดังกล่าวอีกด้วย 

ชั้นที่สี่ ชั้นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการท�าสงครามต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลจ�านวนมากร้องทุกข์เป็น 

คดีอาญาต่อพนักงานสอบสวน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในคดีจ�านวนมาก พนักงานสอบสวนจ�านวนไม่น้อยละเลย 

มิได้ท�าการสืบสวนสอบสวนคดีหรือติดตามคดีแต่อย่างใดและเมื่อระยะเวลาล่วงเลยไปพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการร้องเรียน 

พนักงานสอบสวนก็ท�าการสรุปส�านวนคดีโดยเสนอความเห็นให้งดการสอบสวน เน่ืองจากไม่สามารถหาตัวผู้กระท�าความผิดได้ 

อย่างไรกต็าม ปรากฏข้อเทจ็จรงิจากค�าให้การของบุคคลในครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่า พวกเขาไม่เคยได้รับหนงัสือเรียกให้ไปให้การ 

จากพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด แม้กระทั่งคดีที่มีการยิงผู้เสียหายให้ถึงแก่ความตายอย่างอุกอาจกลางสี่แยกบน 

ท้องถนน อีกทั้งเมื่อพนักงานอัยการได้รับสรุปส�านวนคดีของพนักงานสอบสวนแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานอัยการจะสั่งให้

งดการสอบสวนตามความเห็นของพนักงานสอบสวนโดยทันที

นอกจากนี ้ ครอบครัวของผู้เสียชวีติบางส่วนได้ร้องขอรบัเงนิเยยีวยาความเสยีหายจากกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

และได้รับเงินเยียวยาตามระเบียบฯ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้ว ในขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกจ�านวนไม่น้อย

ไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาความเสียหายจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เนื่องจากยื่นค�าขอรับเงินดังกล่าวเมื่อพ้นก�าหนดเวลา

ยื่นค�าขอตามที่ก�าหนดในระเบียบฯ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๒. สถานะทางกฎหมายของการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดของ

รัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

การก�าหนดและด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ มีองค์ประกอบความผิดเข้าลักษณะของการก่อ “อาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศ” ในลักษณะของการก่อ 

“อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” (Crime against humanity) ตามนัยแห่งข้อ ๗ ของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่าง

ประเทศ (The Rome Statute of the International Criminal Court) ซึ่งธรรมนูญกรุงโรมฯ มีสถานะเป็น “กฎหมายบังคับ 

เด็ดขาด” (jus cogens) เหนือกฎเกณฑ์หรอืบทบัญญัตแิห่งกฎหมายใดๆ ภายในของประเทศต่างๆ และศาลอาญาระหว่างประเทศ

ก็ท�าหน้าที่ตาม “หลักเขตอ�านาจเสริม” (Principle of Complementarity) ส�าหรับการพิจารณาพิพากษาคดีอาชญากรรมร้าย

แรงตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ และมิอาจยอมรับให้ผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเช่นน้ีลอยนวลอยู่ได้เพียงเพราะเหตุที่

ศาลอาญาในประเทศใดประเทศหนึ่งไม่มีเขตอ�านาจเหนือคดีเช่นนั้น 
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การก�าหนดและการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ เนื่องจากเป็นการกระท�าที่ก่อให้เกิดการกระท�าความผิดอาญาในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การบังคับบุคคลให้สูญหาย การฆ่าคนตาย การยึดทรัพย์สินโดยมิชอบ ซึ่งการกระท�าความผิดอาญาต่างๆ เหล่านี้ล้วน 

“เป็นส่วนหนึ่ง” ของ “การโจมตี” หรือ“การประทุษร้าย” ต่อ “ประชากรพลเรือน” (attack directed against any civilian 

population) “ในวงกว้าง” (widespread) หรือ “อย่างเป็นระบบ” (systematic) อันเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐ และ 

ผู้กระท�าการ “รู้ถึง” การโจมตีหรือการประทุษร้ายเช่นนั้น 

อนึง่ ภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าว พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวัตร ผู้ก�าหนดและประกาศนโยบายดงักล่าว ในฐานะนายกรัฐมนตรี

และผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองในขณะนั้น ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชากรพลเรือนอย่างกว้างขวาง ทั้งเมื่อได้รับ

รายงานการสญูเสียเช่นนัน้แล้ว มไิด้ยบัยัง้สัง่การให้มกีารแก้ไขข้อผิดพลาดทีเ่กดิข้ึน หากแต่ปล่อยให้มกีารกระท�าอันเป็นการละเมดิ 

สิทธิมนุษยชนและปล่อยให้เกิดการสูญเสียเช่นนั้นต่อไปโดยเจตนา

การก่ออาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศดงักล่าวเป็นไปในท�านองเดยีวกับการท�าสงครามกับยาเสพตดิของรฐับาล 

นายฟิลิเป้ คาลเดรอน แห่งประเทศเม็กซิโก ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๖ - ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๕) ที่ก่อให้เกิดการบังคับ

ประชากรพลเรือนผู้บริสุทธิ์ให้สูญหายอย่างกว้างขวางและเป็นจ�านวนมหาศาล ซึ่งการกระท�าดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับประชากร

พลเรือนในหลายๆ มลรัฐทั่วประเทศ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการโจมตีหรือประทุษร้ายต่อประชากรพลเรือนอย่างกว้าง

ขวางและอย่างเป็นระบบ เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนายเฟลิเป้ คาลเดรอน ในการท�าสงครามกับยาเสพตดิ การกระท�า 

การในการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลเป็น “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” (enforced disappearance) และมี

ลักษณะเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามนัยแห่งข้อ ๗ ของธรรมนูญกรุงโรมฯ ด้วยในขณะเดียวกัน

สรุป การก�าหนดและการด�าเนินนโยบายท�าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ก่อให้เกิดการกระท�าความผิดอาญาลักษณะต่างๆ ซึ่งกระท�าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีหรือการประทุษร้ายต่อประชากร

พลเรือนในวงกว้างและอย่างเป็นระบบ จึงมีลักษณะเป็นการก่อ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” (Crime against humanity) ตาม

นัยข้อ ๗ แห่งธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ  

(๑) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้ก�าหนดและประกาศนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติด ใช้วาทกรรมที่เป็นการชี้น�า กระตุ้น ปลุกเร้า และกดดันเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้ความรุนแรงอย่างเด็ดขาดใน

การด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าว ส่ังการและก�าหนดกระบวนการด�าเนินการและการจัดตั้งหน่วยงาน

ในระดับต่างๆ เพื่อด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน�าไป 

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าวให้มากที่สุด และกระท�าโดยรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากนโยบาย 

ดังกล่าวที่ตนก�าหนด ดังที่ได้เคยกล่าวไว้ว่า “แม้การด�าเนินนโยบายดังกล่าวจะมีผู้ท่ีต้องบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตบ้างก็เป็นเรื่อง

ปกติ” อีกทั้งเมื่อได้รับรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าวแล้ว พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก็มิได้ด�าเนินการ

หรือสั่งการใดๆ เพื่อระงับยับยั้งผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่ตนมีอ�านาจสั่งการให้ระงับยับยั้งการด�าเนิน

การดังกล่าวได้ ท�าให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชากรพลเรือนอย่างรุนแรงและอย่างกว้างขวาง พ.ต.ท. ทักษิณ  

ชนิวตัร จงึต้องรบัผดิชอบในฐานะหวัหน้ารฐับาลและผูก้�าหนดนโยบายดงักล่าวทีก่่อให้เกิดการกระท�าอันเป็นการก่ออาชญากรรม 

ต่อมนุษยชาติ 
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ส่วนที่สอง ข้อเสนอแนะ

๑.  ข้อเสนอแนะเพื่อการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหาย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหายประกอบด้วยข้อเสนอแนะ ๓ 

ประการ ได้แก่ ๑.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท�าความจริงให้ปรากฏ ๑.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้เสียหาย และ ๑.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ 

๑.๑  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท�าความจริงให้ปรากฏ  

ข้อเสนอแนะประการนี้เป็นข้อเสนอแนะประการพื้นฐาน โดยที่การก�าหนดและด�าเนินนโยบายท�าสงคราม

ต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพติดของรฐับาล เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น “สาเหตหุลัก” ทีก่่อให้เกิดการกระท�าอันเป็นการละเมดิสิทธมินษุยชน 

อย่างกว้างขวางต่อประชากรพลเรือน ทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน และต่อการสูญเสียเกียรติยศชื่อเสียงและศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ของผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหายถูก

ท�าให้เข้าใจว่าเกี่ยวข้องหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งๆ ที่ไม่เป็นความจริง

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรระดับชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงควร

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและปัญหาจากการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย

จัดท�าเป็นรายงานการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายท�าสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดของ

รัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งในลักษณะรูปเล่มเอกสารรายงานและในลักษณะแผ่นซีดี เพื่อประโยชน์ด้านความสะดวกในการ

(๒) ผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนนินโยบายในการท�าสงครามต่อสูเ้พ่ือเอาชนะ 

ยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา มาลีนนท์) ตลอดจน 

ผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแลศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในระดับต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ก�าหนดกฎเกณฑ์หรือแนว 

ปฏบิตัแิก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐทีเ่กีย่วข้องเพ่ือด�าเนนิการให้บรรลเุป้าหมายตามนโยบายทีน่ายกรฐัมนตรกี�าหนด  เมือ่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

ของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐเหล่านี้ได้รับรายงานการด�าเนินนโยบายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ 

กลบัมไิด้เสนอให้ยบัยัง้การด�าเนนิการของเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีผ่ดิพลาดแต่อย่างใด อีกทัง้เมือ่มกีารรายงานการเสยีชวีติของประชากร 

พลเรือนจ�านวนมากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย และรายงานข้อมูลคดีท่ีครอบครัวของผู้เสียหายร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวน 

ซึ่งพนักงานสอบสวนเสนอให้งดการสอบสวนโดยมิชอบ ผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ก็มิได้สั่งการให้มีการตรวจสอบหรือสอบสวนการ

เสียชีวิตของประชากรพลเรือนในช่วงเวลาดังกล่าว และมิได้ส่ังการให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้

ถูกต้องชอบธรรมตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) และนิติรัฐ (Legal State) แต่ประการใด หากแต่ปล่อยให้พนักงานสอบสวน 

ด�าเนินการเช่นนัน้ ซึง่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชากรพลเรือนอย่างกว้างขวางและเป็นจ�านวนมาก เจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายปกครองระดับสูงเหล่านี้จึงมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ด้วย

ข้อเสนอแนะที่คณะผู้วิจัยน�าเสนอ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะในสองลักษณะ ได้แก่ ๑. ข้อเสนอแนะเพื่อการคืนความ

เป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหาย ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและป้องกันมิให้องค์กรของ

รัฐก�าหนดนโยบายที่เป็นการเปิดโอกาสให้มีการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นอีกในอนาคต
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เปิดเผยและน�าเสนอข้อมูล อีกทั้งควรจัดท�าเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการดังกล่าว คณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องคุ้มครอง “สิทธิในความเป็นส่วนตัว” (Right to privacy) ของผู้เสียหายและครอบครัว

ของผู้เสียหายด้วย ทั้งนี้ เพื่อความผาสุกและความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นด้วย

๑.๒  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายให้แก่ครอบครัวของผู้เสียหาย 

ข้อเสนอแนะประการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู ้เสียหายและครอบครัว 

ของผู้เสียหาย ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า การก�าหนดและการด�าเนินนโยบายท�าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เกียรติยศชื่อเสียง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจน

ผลกระทบด้านจิตใจของบุคคลทั้งหลายในครอบครัวของผู้เสียหาย และครอบครัวของผู้เสียหายยังคงมิได้รับการเยียวยาความ

เสียหายอย่างใดๆ จากการสูญเสียดังกล่าวเลยตลอดระยะเวลาเกือบสิบสองปีที่ผ่านมา ในขณะที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมี

พันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 

Civil and Political Rights) ซึ่งรับรองสิทธิของพลเมืองที่จะต้องได้รับการเยียวยาความเสียหายอย่างจริงจังจากการถูกละเมิด

สิทธิเสรีภาพโดยมิชอบตามนัยข้อ ๒ ของกติการะหว่างประเทศ ดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรระดับชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงควร 

จดัตัง้คณะกรรมการคณะหนึง่เพ่ือท�าหน้าทีใ่นการเรยีกร้องความเป็นธรรมและค่าเสียหายให้แก่ครอบครวัของผูเ้สยีหาย ซึง่ได้รบั 

ผลกระทบและปัญหาจากการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายดงักล่าวของรัฐบาล เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการเฉพาะกจิ 

(ad hoc) ดังกล่าวท�าหน้าที่เป็นองค์กรตัวแทนของครอบครัวผู้เสียหายในการด�าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลไทย 

เพื่อเยียวยาความเสียหายแก่ครอบครัวของผู้เสียหายอันเนื่องมาจากการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล 

เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เน่ืองจากมีผู้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายเป็นจ�านวนมาก การด�าเนินการเช่นนั้นย่อมสอดคล้อง

กับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่บัญญัติรับรองไว้ในมาตรา ๒๕๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แม้ว่าในปัจจุบันรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม

๑.๓  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ 

ข้อเสนอแนะประการนี้น่าจะเป็นข้อเสนอแนะประการส�าคัญที่สุดและน่าจะมีความละเอียดอ่อนมากที่สุด

โดยที่การก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่ซับซ้อนยิ่งกว่า

การกระท�าความผิดอาญาสามัญตามประมวลกฎหมายอาญาและมีองค์ประกอบความผิดเป็นของตนเอง อันเป็นเหตุให้เกิดการ

สูญเสียชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของประชากรพลเรือนจ�านวนมากโดยไม่ชอบธรรม ในช่วงระยะเวลาการด�าเนินนโยบายท�า

สงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ หากแต่การก่ออาชญากรรมร้ายแรงเช่นน้ันกลับมิได้ถูก

ก�าหนดให้เป็นความผิดอาญาตามฐานความผิดในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมเป็นอุปสรรค

อย่างมากต่อการฟ้องและด�าเนินคดีเพื่อน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษตามกลไกแห่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

นอกจากนี้ ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น โดยที่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย “ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง” ใน

การอ�านวยความยุติธรรมแก่ครอบครัวของผู้เสียหายทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายดังกล่าว

ของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ได้รับความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้ว่าพนักงานสอบสวนตามเรื่องร้องเรียนจ�านวน

มากสรุปส�านวนคดีโดยเสนอความเห็นให้ “งดการสอบสวน” โดยที่มิได้ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนและแสวงหาพยานหลักฐาน 

ทีเ่กีย่วข้องตามอ�านาจหน้าทีข่องตน และปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเพยีงเพือ่ให้เข้าเงือ่นไขของการเสนอความเหน็ให้งดการสอบสวน 
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ดังท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น อกีทัง้พนกังานอยัการก็ยงัส่ังการตามความเหน็ของพนกังานสอบสวน และท�าค�าส่ังให้ “งดการสอบสวน” 

ในทุกเรื่องร้องเรียน ครอบครัวของผู้เสียหายจึงไม่มีช่องทางอื่นใดอีกตามกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศที่จะด�าเนินการ

เพื่อให้ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนได้รับการลงโทษ ครอบครัวของผู้เสียหายจ�านวนมากจึงยังคงไม่ได้รับความเป็นธรรม และ 

ผูก้ระท�าความผิดจากการก�าหนดและด�าเนนินโยบายทีเ่ปิดโอกาสให้มกีารกระท�าอันเป็นการละเมดิสทิธิมนษุยชนอย่างกว้างขวาง 

จึงยังคงลอยนวลอยู่ เพียงเพราะกระบวนการยุติธรรมภายในของประเทศไทยไม่สามารถน�าตัวบุคคลดังกล่าวมาลงโทษได้ 

ข้อเสนอแนะ

(๑)  ในส่วนที่เกี่ยวกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรระดับชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

จึงควรผลักดันให้มกีารเสนอเรือ่งดงักล่าวไปสูอ่งค์กรระหว่างประเทศทีม่อี�านาจหน้าทีโ่ดยตรง ซึง่ได้แก่ ศาลอาญาระหว่างประเทศ   

(International Criminal Court) ตามธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  

(Human Rights Committee) ตามกตกิาระหว่างประเทศด้านสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant on 

Civil and Political Rights)

ก)  การเสนอเรื่องไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศ

โดยที่ศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีอ�านาจหน้าที่โดยตรงในการ

พิจารณาและวินิจฉัยคดีอาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควรเสนอเรื่องดังกล่าว 

ไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมิได้เป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาล

อาญาระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงมิอาจเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีดังกล่าวไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศโดยตรง หากแต่ต้อง

ฟ้องคดีโดยเสนอผ่านรัฐภาคีธรรมนูญฯ ดังกล่าวเพื่อให้ฟ้องคดีต่อศาลอาญาระหว่างประเทศแทน หรือเสนอเรื่องดังกล่าวผ่าน

อัยการประจ�าศาลอาญาระหว่างประเทศ เพื่อให้อัยการเริ่มการสืบสวนสอบสวนคดีด้วยตนเอง ซึ่งเป็นอ�านาจหน้าที่ของอัยการ 

(proprio motu) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านอัยการประจ�าศาลอาญาระหว่างประเทศน่าจะเป็นวิธีการ

ที่เหมาะสมและคล่องตัวมากกว่า ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากจะต้องเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและผลกระทบ

หรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ประชากรพลเรือนอย่างรุนแรงและอย่างกว้างขวางจากการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายดังกล่าว

ของรัฐบาล อันเป็นภัยคุกคามต่อความสงบสุขและสันติภาพของประชาคมโลกแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังจะ

ต้องเน้นย�้าที่ “พันธกรณีทางข้อเท็จจริง” (de facto) ของประเทศไทยที่จะต้องไม่กระท�าการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบหรือ

เป็นอุปสรรคต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของธรรมนูญฯ อันเป็นพันธกรณีที่เกิดขึ้นตามหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง

ประเทศซึ่งมีที่มาจากหลักสุจริต (Bona Fide) และเรื่องดังกล่าวซึ่งอยู่ในเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศจะต้องได้รับ

การพิจารณาและวินิจฉัยโดยศาลอาญาระหว่างประเทศในฐานะ “ศาลเสริม” ตาม “หลักการเสริมเขตอ�านาจศาล” (Principle 

of Complementarity)

ข)  การเสนอเรือ่งไปยังคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนตามกตกิาระหว่างประเทศด้านสิทธิพลเมอืงและ

สทิธทิางการเมือง

โดยท่ีกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรับรองและคุ้มครองสิทธ ิ

และเสรีภาพของบุคคลในชีวิตร่างกายของตน และบุคคลมิอาจถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายโดยมิชอบหรือตาม 

อ�าเภอใจจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้ โดยปราศจาก

การแบ่งแยกใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด แม้ในกรณีที่
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บุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญาก็ตาม กติการะหว่างประเทศฯ ดังกล่าวยังก�าหนดให้ผู้ถูกกล่าว

หาว่ากระท�าความผิดอาญาซึ่งอาจถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรมและความเคารพ

ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายและตามกระบวนการยุติธรรมในทุกชั้น และ

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศดังกล่าวแล้ว ประเทศไทยจึงมี “พันธกรณีทางกฎหมาย” (de jure) ที่จะ

ต้องปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด การก�าหนดและการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งก่อให้เกิดการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชากร

พลเรือนอย่างร้ายแรงและอย่างกว้างขวาง จึงเป็นการกระท�าที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกติการะหว่างประเทศฯ ดังกล่าว อัน

เป็นการฝ่าฝืนต่อพันธกรณีทางกฎหมายของประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้แทนรัฐบาลไทย จึงควรเสนอรายงานการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายท�าสงครามต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามกติการะหว่างประเทศฯ ดังกล่าว

(๒)  ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรระดับชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

จึงควรผลักดันให้มีการฟ้องคดีอาญาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินนโยบายท�าสงครามต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๗ 

แห่งประมวลกฎหมายอาญา

๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และป้องกันมิให้องค์กรของรัฐก�าหนดนโยบายที่เป็นการเปิด

โอกาสให้มีการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นอีกในอนาคต

ข้อเสนอแนะในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ ๓ ประการ ได้แก่ ๒.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ๒.๒ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงระบบการสืบสวนสอบสวนของ

พนักงานสอบสวนในคดีเกี่ยวกับการกระท�าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ ๒.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา

๒.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

โดยที่การก่ออาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศยังมิได้มีบัญญัติเป็นความผิดอาญาตามประมวล

กฎหมายอาญาของประเทศไทย ท�าให้เกิดอุปสรรคต่อศาลอาญาภายในประเทศต่อการพิจารณาและลงโทษคดีอาชญากรรม

ร้ายแรงดังกล่าวที่ก่อหรือกระท�าขึ้นในประเทศไทย ดังนั้น หากมีการก�าหนดอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆ ดังกล่าวเป็นความ

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย ก็จะเป็นการแก้ไขสภาวะสุญญากาศของการกระท�าความผิดอาญาร้ายแรง 

ดังกล่าว เพ่ือให้ศาลไทยมีเขตอ�านาจเหนือคดีเหล่านี้ที่กระท�าในเขตราชอาณาจักรไทย และไม่จ�าต้องเสนอเรื่องหรือฟ้องคดี

ไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศ แต่ทั้งนี้ การด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่างๆ เหล่านี้ 

ในศาลไทยและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็จะต้องมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานไม่ต�่าไปกว่าระเบียบ

ว่าด้วยวิธีพิจารณาและพยานหลักฐาน (Rules of Procedure and Evidence) ของศาลอาญาระหว่างประเทศตามที่ก�าหนด

ไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ ดังกล่าว
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ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรระดับชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงควร

ผลักดันให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมฐานความผิดอาญาในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย เพื่อให้ครอบคลุมความผิดฐานก่อ

อาชญากรรมร้ายแรงในลักษณะต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๕ ของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ อันได้แก่ 

อาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมอันเป็นการ

รุกราน ดังเช่นประเทศในภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ การด�าเนิน

การดังกล่าวอาจกระท�าได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธี ดังนี้

๑)  เสนอเป็น “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” แก้ไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติภาค ๒ ความผิด โดยเพิ่มเติม “ลักษณะ ๖/๑ ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมร้ายแรงต่อความผาสุกและสันติภาพของ

ประชาชน” และก�าหนดองค์ประกอบความผิดในแต่ละฐานความผิดของอาชญากรรมร้ายแรงลักษณะต่างๆ ที่ก�าหนด

๒) เสนอเป็นกฎหมายเฉพาะในระดบัพระราชบญัญตั ิโดยเสนอเป็น “ร่างพระราชบญัญตักิารก่ออาชญากรรม

ร้ายแรง อันเป็นภัยคุกคามต่อความผาสุกและสันติภาพของประชาชน พ.ศ. ....” และก�าหนดให้อาชญากรรมร้ายแรงลักษณะ

ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเฉพาะนี้ และก�าหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง

๒.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีเกี่ยวกับ

การกระท�าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกจากการแก้ไขปรับปรุงความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมาย 

สารบัญญัติเพื่อให้ครอบคลุมถึงอาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศต่างๆ และเพื่อให้การก่ออาชญากรรมร้ายแรงเช่นนั้นอยู ่

ภายใต้เขตอ�านาจของศาลอาญาของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้นแล้ว การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม 

ซ่ึงเป็นกฎหมายวธิสีบญัญตัก็ิมีความจ�าเป็นเช่นกัน เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน

และการสั่งฟ้องคดีใช้อ�านาจหน้าที่ของตนไปในทางที่มิชอบ

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรระดับชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงควร

ผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในสองประการ ได้แก่ 

ประการที่หนึ่ง 

การรับรองสิทธิของผู้ร้องทุกข์ (หรือผู้เสียหาย) ที่จะรับส�าเนาส�านวนการสอบสวนพร้อมค�าสั่งไม่ฟ้องคดี 

ภายหลงัจากทีพ่นกังานอยัการมีค�าส่ังเดด็ขาดไม่ฟ้องคดี ตามบทบญัญัตมิาตรา ๑๔๖ แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

เพื่อที่ผู้ร้องทุกข์ (หรือผู้เสียหาย) จักได้ไปด�าเนินการใดๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ประการที่สอง 

การแก้ไขปรับปรุงกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดยก�าหนดให้พนักงานอัยการเป็นหัวหน้า

พนักงานสอบสวน และเป็นผู้ควบคุมการสอบสวน โดยท�าการสอบสวนและท�าส�านวนคดีร่วมกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่เริ่มแรก  

เพื่อเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน อันจะท�าให้การสอบสวนและท�าส�านวนคดีของพนักงาน

สอบสวนเป็นไปอย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริง มีความเป็นภาวะวิสัย ปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองหรือบุคคลใดๆ  

โดยเฉพาะในคดีเกี่ยวกับกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง
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๒.๓ ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 

แก่จ�าเลยในคดีอาญา

นอกจากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยดังกล่าว 

ข้างต้นแล้วการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกับการคุม้ครองสิทธิของผู้เสียหายทีจ่ะได้รับค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทน 

ผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญาก็มีความจ�าเป็นเช่นกัน เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือทายาทของ 

ผู้เสียหายในคดีความผิดอาญาที่เกิดจากนโยบายของรัฐ ดังเช่นกรณีนโยบายในการท�าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของ

รัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในอันที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรม

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรระดับชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงควร 

ผลักดันให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดี 

อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่จ�ากัดสิทธิของผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายที่จะขอรับค่าทดแทนความเสียหายในการยื่นค�าขอรับเงิน

ดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้ถึงการกระท�าความผิด วันที่ศาลมีค�าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง วันที่มีค�าพิพากษาอันถึงที่สุด 

ในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยตุว่ิาจ�าเลยมิได้เป็นผูก้ระท�าความผดิ หรอืการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผดิ แล้วแต่กรณ ี มใิห้

น�ามาใช้บงัคบักบัคดอีาญาที่เกิดจากนโยบายของรัฐ (public policy) ซึ่งผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายย่อมมีสิทธิที่จะขอรับ 

ค่าทดแทนตามกฎหมายนี้ได้เสมอและไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเงื่อนเวลาในการใช้สิทธิขอรับเงินดังกล่าว
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๑. ความส�าคัญของปัญหา 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญ และพยายามร่วมมือกันต่อต้าน แม้ภาครัฐในประเทศต่างๆ จะมี 

มาตรการเชงิรกุในการปราบปราบกระบวนการค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวด แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม ปริมาณ 

การค้ายาเสพติดกย็งัมิได้ลดน้อยลง ดงันัน้ ปัญหายาเสพตดิจงึไม่ใช่ปัญหาของคนกลุม่ใดกลุม่หนึง่ แต่เป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบกบั 

ทกุภาคส่วนในวงกว้างและเป็นสาเหตุส�าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม 

ความรุนแรงต่างๆ ซึ่งน�ามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งหรือ

ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันสอดส่องดูแลการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

แต่ในการปราบปรามยาเสพติดนั้นจ�าเป็นจะต้องมีมาตรการท่ีเหมาะสม ทั้งในการป้องกัน ปราบปรามและฟื้นฟู 

สมรรถภาพผูเ้สพยาเสพตดิเพือ่ให้สามารถกลบัเข้ามาใช้ชวีติปกตไิด้ในสงัคมร่วมกบับคุคลทัว่ไป การใช้มาตรการรนุแรงในการปราบปราม 

ยาเสพติดมักจะได้ผลเพียงในระยะสั้น และยังเกิดปัญหาและผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย โดยในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒ มกราคม 

๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีภายใต้การน�าของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ได้มีมติก�าหนดนโยบายปราบปราม 

ยาเสพติดและก�าหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ตามที่นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเสนอ และต่อมาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๖ 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้พูดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผ่านรายการทักษิณคุยกับประชาชน ความตอนหนึ่งมีว่า 

“...เรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ผมได้เตรียมปรับขบวนในการที่จะท�าสงครามยาเสพติดอย่างรุนแรงเต็มที่ในปีนี้...”  

หลังจากนั้น พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติการ และต่อมา 

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศนโยบายปราบปรามยาเสพติดดังกล่าวใน “พิธีประกาศสงคราม 

ขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด” ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ความตอนหนึ่งมีว่า “...ผมขอประกาศตัวเป็นแม่ทัพใหญ่ 

ในการท�าสงครามข้ันแตกหักกับยาเสพติดและให้ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ชาวไทยทุกคนต้องผนึกก�าลังร่วมรบชนิดตาต่อตาฟันต่อฟัน

เพื่อปราบปรามยาเสพติดให้หมดส้ินไปจากสังคมไทย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดอย่างเข้มงวดกวดขันและจริงจัง”

ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังจากการประกาศนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลและการมอบนโยบายแก่ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อน�าไปปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๖ (ช่วงเวลาของการปฏิบัติ

การตามนโยบายปราบปรามยาเสพติด) มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นเป็นจ�านวน ๒,๖๐๔ คดี และมีผู้เสียชีวิตจ�านวนทั้งสิ้น ๒,๘๗๓ คน 

ซึ่งเป็นจ�านวนที่สูงผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบคดีฆาตกรรมในช่วงเวลาเดียวกันก่อนการด�าเนินนโยบาย (พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๕) 

และหลังการด�าเนินนโยบายดังกล่าว (พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๘)1 นอกจากความเสียหายต่อชีวิตร่างกายดังกล่าวแล้ว ในช่วงเวลา 

ดังกล่าว การกระท�าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาเดียวกันอันก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายในด้าน

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล สิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง ตลอดจนสิทธิของ

บุคคลในทรัพย์สิน

สภาพการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ยึดหลักนิติรัฐ 

ในการปกครองประเทศ และน�ามาซึ่งข้อห่วงใยขององค์กรสิทธิมนุษยชนของไทย คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 1 รายละเอียดโปรดดู ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร. วิสามัญฆาตกรรมคดียาเสพติดในประเทศไทย : ชอบด้วยกฎหมายหรือจงใจฆ่าทิ้ง? 

(กรุงเทพฯ:  ส�านักพิมพ์วิญญูชน). ๒๕๕๗, หน้า ๒๓. 
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โดย ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแสดงความไม่เห็นด้วยกับสงครามยาเสพติด โดยบอกว่า “คนทั้ง 

ประเทศนีต้กอยู่ใต้ความหวาดกลวั” และต่อมา นพ.ประดษิฐ์ ก็ได้น�าเสนอประเดน็การละเมดิสิทธิมนษุยชนนีต่้อทีป่ระชมุข้าหลวงใหญ่ 

ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHCHR) ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณออกมาโจมตีว่า 

การกระท�าดังกล่าว “น่าเกลียด” และ “น่าอัปยศ” และตั้งข้อสงสัยว่า นพ.ประดิษฐ์ ใช้อ�านาจอะไรมาเสนอรายงานกับองค์การ

สหประชาชาติ พร้อมกับทางโฆษกพรรคไทยรักไทยขู่ที่จะปลด นพ.ประดิษฐ์ รวมทั้งมีโทรศัพท์จากคนที่ไม่ทราบชื่อมาขู่ท�าร้ายเมื่อ

วันที่ ๕ และ ๖ มีนาคม ๒๕๔๖  โดยบอกให้ “หยุดรายงานองค์การสหประชาชาติ ไม่งั้นตาย”2

ต่อมาองค์กรระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบ ไต่สวนและด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิด นอกจากน้ี 

ผู้เสียหายและองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนก็ได้มีการยื่นหรือเสนอเรื่องร้องเรียนการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ต่อคณะกรรมการประจ�ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and 

Political Rights - ICCPR)3  อีกด้วย

แม้เวลาจะได้ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เป็นเวลาสิบปีเศษแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สภาพการณ์และ 

สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลภายใต้การน�าของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก็ยังคง 

มไิด้รบัการพิสูจน์และ “ท�าความจริงให้ปรากฏ” ผู้กระท�าความผดิหรอืก่อให้เกดิความเสยีหายจากนโยบายดงักล่าวกย็งัคงลอยนวลอยู ่

และมิได้รบัการลงโทษ ในขณะเดยีวกนั ผูไ้ด้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติตามนโยบายการปราบปรามยาเสพตดิ 

ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายดังกล่าว หรือบุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องของผู้ที่ต้องเสียชีวิต 

หรือสูญเสียเสรีภาพหรือทรัพย์สิน “โดยไม่เป็นธรรม” จากนโยบายปราบปรามยาเสพติดดังกล่าว ก็ยังคงมิได้รับการเยียวยาหรือ

ชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรมแต่ประการใด 

ดังนั้น ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้คณะผู้วิจัยท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด เม่ือปี  

พ.ศ. ๒๕๔๖ นี ้ เพื่อให้คณะผู้วิจัยศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหลักทฤษฎีทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

และวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของนโยบายดังกล่าวต่อการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ

จัดท�ารายงานการศึกษาวิจัยที่สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด กระบวนการยุติธรรม และผลกระทบที่

เกิดจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล พร้อมเสนอแนวทางการชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับ 

ผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว รวมทั้งแนวทางการฟ้องคดี เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ตลอดจน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินการตามความเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

เพื่อพิจารณาและด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาและผล 

กระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

๒.๒. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เอกสาร พยานหลักฐานเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งกระบวนการก�าหนดนโยบาย การน�านโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการ

ด�าเนินนโยบาย รวมถึงสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายดังกล่าว 

 2 รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ประเทศไทยหลุมศพเท่าไรก็ไม่พอสงครามยาเสพติด เอชไอวี/เอดส์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย โจนาธาน 

โคเฮนและฮิวแมนไรท์วอชท์ สืบค้นจาก http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/thailand0704thwebwcover.pdf 
 3  เรื่องเดียวกัน,อ้างแล้ว
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๓. ขอบเขตการศึกษาของโครงการวิจัย 

๓.๑ ศึกษา รวบรวม แนวคิด หลักการสิทธิมนุษยชน หลักกฎหมายระหว่างประเทศ และค�าพิพากษาของศาลสิทธิ

มนุษยชนยุโรปที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก�าหนดนโยบายซึ่งมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 

อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับนโยบายการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๔๖

๓.๒ ศึกษา รวบรวม และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ

รวมถึงค�าแถลงขององค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและองค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว เพื่อน�ามา

เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท�ารายงานการศึกษา โดยเฉพาะความเป็นมาและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยที่น�าไปสู่

การก�าหนดนโยบายและการด�าเนนินโยบายป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ เช่น ระดบัความรุนแรง ตวัเลขสถติ ิการปราบปราม วธีิการ 

และแนวทางป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นต้น

๓.๓ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์เอกสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเก่ียวกับการด�าเนินนโยบายการ

ประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งกระบวนการก�าหนดนโยบาย การน�านโยบายไปปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผลการด�าเนินนโยบาย

๓.๔ ศึกษา รวบรวม ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเกี่ยวกับภาพรวมของสถานการณ์และปัญหาการละเมิดสิทธ ิ

มนุษยชนจากผลกระทบของการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และน�ากรณีร้องเรียนหรือเหตุการณ์ที่มีมูล ข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานชัดเจน รวมถึงค�าพิพากษาของศาลในคดีที่เกี่ยวข้องมา

เป็นกรณีศึกษา

๓.๕ วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากผลกระทบของนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการด�าเนินการต่างๆ ดังนี้

๓.๕.๑ วเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้รับจากส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิกีย่วกบัรายงานการสมัภาษณ์ 

บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด เจ้าหน้าที่ต�ารวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

ที่รับนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปสู่การปฏิบัติ ตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการ 

ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและจดัท�ารายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีค�าร้องของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายปรามปรามยาเสพตดิ 

ของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก�าหนด

๓.๕.๒ วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากการที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดให้มีรับฟัง 

ข้อเทจ็จรงิจากผูท้ีไ่ด้รับผลกระทบจากนโยบายปราบปรามยาเสพตดิของรฐับาลเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในรปูแบบการจดัประชมุกลุม่ย่อย 

(Focus Group) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินนโยบายดังกล่าว เพื่อน�ามาเป็น

ข้อมูลประกอบในการจัดท�ารายงานการศึกษา

๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานในการที่คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจะด�าเนินการตามที่มีผู้ร้องเรียนขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๔) ได้ให้อ�านาจไว้ 

๒.๔ เพ่ือน�าผลการศกึษามาจัดท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบาย และหรอืข้อเสนอของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ

ในการปรบัปรงุกฎหมายและกฎ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี เพ่ือส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนษุยชน และป้องกันมใิห้การปฏบิตังิาน 

ขององค์กรของรัฐหรือฝ่ายปกครองไปกระทบต่อสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจัดท�าข้อเสนอมาตรการที่เหมาะสมในการชดเชยเยียวยา 

หรือฟื้นฟูเหยื่อหรือบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ.  

๒๕๔๖ ต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ณ

๓.๕.๓ วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงระยะเวลาที่มีการด�าเนินนโยบายปราบ

ปรามยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีความเชื่อมโยงหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

เช่น การด�าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดในลักษณะการเร่งรัด กดดัน และมีข้อบกพร่องในการสั่งการ และการน�านโยบายไป

ปฏิบัติจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ในช่วงระยะเวลาที่มีด�าเนินนโยบาย

ปราบปรามยาเสพติดแล้วปรากฏว่าได้มีประชาชนจ�านวนมากถูกท�าให้ถึงแก่ความตาย

๓.๕.๔ วิเคราะห์การมอบนโยบาย การสั่งการในการน�านโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปสูก่ารปฏบิตั ิ ว่ามลัีกษณะทีถื่อได้ว่าเข้าข่ายการกระท�าอันเป็นการส่ังหรือโฆษณา หรือเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

อ้างค�าสัง่หรอืหนังสือสั่งการไปกลั่นแกล้ง จับกุม หรือใช้วิธีการอื่นใดที่ผิดกฎหมายในการจับกุมยึด อายัดทรัพย์สิน หรือไม่ 

๓.๖ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานในการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติจะด�าเนินการตามที่มีผู้ร้องเรียนขอให้ฟ้องคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อผู้ออกนโยบายและก�ากับดูแลนโยบายดังกล่าว ตามที่ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๔)  ได้ให้อ�านาจไว้ รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะ 

ด�าเนินการต่อผู้กระท�าผดิทัง้ในเขตอ�านาจศาลไทยและศาลอาญาระหว่างประเทศ ในความผิดตามกฎหมายอาชญากรรมต่อมนษุยชาต ิ

(Crimes against humanity หรือ Crimen contra omnes)    

๓.๗ จัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 

ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดประการอ่ืนๆ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรณีการด�าเนินนโยบายของรัฐบาล

ในการปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเสนอมาตรการชดเชยเยียวยาหรือฟื้นฟูเหยื่อหรือ

บุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔. วิธีการศึกษา 

วิธีการศึกษาในงานศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาที่กระท�าโดยอาศัยการค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Documentary  

Research) ในเชงิบรรยายและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารภาษาต่างประเทศและภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน  

หลักกฎหมายระหว่างประเทศ ค�าพพิากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยโุรปท่ีเกีย่วข้องกับกรณีทีรั่ฐบาล หน่วยงานของรฐั หรอืเจ้าหน้าที ่

ของรฐัก�าหนดนโยบายซึ่งมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับนโยบายการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะ 

ยาเสพติดของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งค�าแถลงขององค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและองค์กรสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเอกสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับ

การด�าเนินนโยบายการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาจัดท�ารายงาน

การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากผลกระทบของนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๕.๑ เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย และน�านโยบายไปปฏิบัติต้องตระหนัก

และให้ความส�าคัญกับการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ในการปกป้องสิทธิของตนเอง

๕.๒ สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพ่ือให้การด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ต่อกรณีร้องเรียนของผู้เสียหายจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และ

สามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๓ ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลเมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการชดเชยเยียวยา หรือฟื้นฟูอย่างเหมาะสม
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ด

สารบัญ

 ค�าน�า ฃ

 บทสรุปผู้บริหาร ค

 บทน�า ฐ

 บทที่ ๑   สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวมจากนโยบาย 
     ของรัฐบาล ในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะ
     ยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๑  การด�าเนินการเพื่อก�าหนดนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด

       ๑.๑.๑  การก�าหนดนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด

       ๑.๑.๒  การประกาศนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด

๑.๒  การด�าเนินการเพื่อน�านโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด

       ไปสู่การปฏิบัติ

 ๑.๒.๑  การเตรียมความพร้อมขององค์กรต่างๆ ของรัฐเพื่อการปฏิบัติให้เป็น

                 ไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด

 ๑.๒.๒  การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อให้เป็นไปตานโยบาย 

           ของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด

๑.๓  ผลการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดและ

       สภาพปัญหาหรือผลกระทบโดยรวมที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าว

 ๑.๓.๑  ผลการด�าเนินงานการปราบปรามยาเสพติด 

 ๑.๓.๒  ผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการ

           ประกาศสงครามต่อสู้ขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด

 ๑.๓.๓  การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๒

๔

๔

๕

๘

๘

๑๕

๑๙

๑๙

๒๐

๒๑

    บทที่ ๒   สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวมของเหตุการณ์กวาดล้าง
             ยาเสพติดในประเทศเม็กซิโก

๒.๑  สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวมของการด�าเนินนโยบายปราบปราม

ยาเสพติดในประเทศเม็กซิโก ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๖ – ๒๐๑๒ 

๒.๑.๑  สภาพการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมจากการด�าเนิน

          นโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล

๒.๑.๒  บทวิเคราะห์เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ท�าให้เกิดการก่ออาชญากรรมร้ายแรง

             อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๒.๒  หน้าที่ของรัฐบาลในการจัดการและแก้ไขปัญหาการกระท�าอันเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

๒.๒.๑  การแก้ไขปัญหาโดยมาตรการภายในประเทศ

๒.๒.๒  การปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 

๒๖

๒๙

๒๙

๔๒

๕๑

๕๑

๕๗



ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ต

สารบัญ

    บทที่ ๔   บทวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากนโยบาย
     ของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
     เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖   

๔.๑  กรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจาก

นโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด และคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นใน

ช่วงระยะเวลาดังกล่าว

๔.๑.๑  การจัดกลุ่มเรื่องร้องเรียนอันเป็นกรณีศึกษาและคดีความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้น

๔.๑.๒  ลักษณะหรือข้อเท็จจริงร่วมกันหรือคล้ายคลึงกันของการสูญเสียต่อชีวิตและ

          ทรัพย์สินที่เกิดขึ้น

๔.๑.๓  ความเดือดร้อนเสยีหายหรอืผลกระทบท่ีได้รับตามเร่ืองร้องเรียนอนัเป็นกรณศีกึษา

๔.๒  บทวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการกระท�าความผิดอาญาและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จากการด�าเนินนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

๔.๒.๑  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นจากการด�าเนิน

                 นโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

๔.๒.๒  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น

          จากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

๔.๓  สรุปผลการพิจารณาโดยรวม  

๑๒๒

๑๒๔

๑๒๕

๑๓๕

๑๕๐

๑๕๑

๑๕๑

๑๕๔

๑๕๙

    บทที่ ๕   บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๕.๑  บทสรุปในภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

๕.๑.๑  การก�าหนดและประกาศนโยบายของรัฐบาลในการท�าสงครามขั้นแตกหัก

                 กับยาเสพติด

๕.๑.๒  ลักษณะของการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด

๕.๑.๓  ผลของการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด

๕.๒  ข้อเสนอแนะ

๕.๒.๑  ข้อเสนอแนะเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติ

          ของผู้เสียหาย

๕.๒.๒  ข้อเสนอแนะเพื่อการเยียวยาความเสียหายให้แก่ครอบครัวของผู้เสียหาย

๕.๒.๓  ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้องค์กรของรัฐก�าหนดนโยบายที่เป็นการเปิดโอกาส

          ให้มีการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นอีกในอนาคต

๑๗๒

๑๗๔

๑๗๔

๑๗๕

๑๗๗

๑๗๙

๑๗๙

๑๘๑

๑๘๕

บรรณานุกรม   ๑๘๙

๖๕

๖๕

๖๗

๗๘

๗๙

๑๑๒

๓.๑  แนวคิดและหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๓.๑.๑  แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

๓.๑.๒  หลักการรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๓.๒  หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๓.๒.๑  ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

๓.๒.๒  หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ

    บทที่ ๓   แนวคิด หลักการสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ๖๒





สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวม
จากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงคราม

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖



ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญและพยายามร่วมมือกันต่อต้าน แม้ภาครัฐในประเทศต่างๆ จะมีมาตรการ 

เชิงรุกในการปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพตดิอย่างเข้มงวด แต่ปัญหายาเสพตดิก็ยงัเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม ปริมาณการค้ายาเสพตดิ 

ก็ยังมิได้ลดน้อยลง ดงัน้ัน ปัญหายาเสพตดิไม่ใช่ปัญหาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ แต่เป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบกบัทกุภาคส่วนในวงกว้าง และ

เป็นสาเหตุส�าคัญทีก่่อให้เกดิปัญหาในสงัคมต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรงต่างๆ ซึง่น�ามาซึง่

ความสญูเสยีทัง้ชวีติและทรัพย์สนิ ดงันัน้ การแก้ไขปัญหายาเสพตดิไม่ใช่หน้าทีข่องคนใดคนหนึง่หรือประเทศใดประเทศหนึง่โดยเฉพาะ แต่

เป็นหน้าท่ีของทุกคนต้องร่วมมอืร่วมใจกนัสอดส่องดูแลการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ 

การปราบปรามยาเสพติดนั้น จ�าเป็นจะต้องมีมาตรการที่เหมาะสมทั้งในการป้องกัน ปราบปรามและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ 

ยาเสพตดิ เพือ่ให้ผู้เสพยาเสพตดิสามารถกลับเข้ามาใช้ชวีติปกตใินสงัคมร่วมกบับคุคลทัว่ไปได้ การใช้มาตรการรนุแรงในการปราบปราม 

ยาเสพติดมักจะได้ผลแต่เพียงในระยะส้ัน หากแต่ก่อเกิดปัญหาและผลกระทบหรือความเสียหายต่างๆ ตามมาอย่างรุนแรงและอย่าง

กว้างขวางในระยะยาว ดังจะเห็นได้จากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๔๖ ในประเทศไทย หรือแม้กระทัง่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถานการณ์และปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนจากการด�าเนนิ 

นโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในประเทศเม็กซิโก ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาข้อมูลเพื่อ

ประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบและจะได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้ในบทต่อไป

ในส่วนนี ้ จะได้กล่าวถึงสภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวมจากนโยบายของรฐับาลในการประกาศสงครามต่อสูเ้พือ่เอาชนะ

ยาเสพตดิ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (นโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพตดิ) และการด�าเนนิการต่างๆ เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบาย 

ดังกล่าว โดยจะแบ่งการศึกษาข้อมูลในส่วนนี้ออกเป็นสามประการ ได้แก่ ๑.๑ การด�าเนินการเพื่อก�าหนดนโยบายของรัฐบาลในการ

ปราบปรามยาเสพตดิ ๑.๒ การด�าเนนิการเพ่ือน�านโยบายของรฐับาลในการปราบปรามยาเสพตดิไปสูก่ารปฏบิตั ิและ ๑.๓ สภาพปัญหา

และผลกระทบโดยรวมทีเ่กดิข้ึนจากการด�าเนนินโยบายของรฐับาลในการปราบปรามยาเสพตดิ

การก�าหนดนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดประกอบด้วยการด�าเนินการในสองประการ ได้แก่ ๑.๑.๑ การ

ก�าหนดนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด และ ๑.๑.๒ การประกาศนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด

๑.๑.๑ การก�าหนดนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๖ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เสนอ

ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดว่าเป็นปัญหาส�าคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขให้ได้ผล 

อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง กว้างขวางทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตและผู้ค้า 

ภายหลงัการแถลงการณ์ของ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวัตร คณะรัฐมนตรีได้มมีติรับทราบและเหน็ชอบตามที ่พ.ต.ท. ทกัษณิ 

ชนิวตัร นายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมายให้เลขาธกิารนายกรฐัมนตรรีบัไปด�าเนนิการเตรยีมการจดัประชมุชีแ้จงนโยบายการป้องกนั 

และปราบปรามยาเสพติดแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด  

ผู้บัญชาการและผู้บังคับการ ที่เป็นหัวหน้าหน่วยคุมก�าลังต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง โดยก�าหนด

ให้จัดประชุมในวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ทั้งนี้ พ.ต.ท. ทักษิณ 

การด�าเนินการเพื่อก�าหนดนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด๑.๑

จากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวม

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 4
  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๖

 5
  โปรดดู ค�าปราศรัยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในรายการทักษิณคุยกับประชาชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ

ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๖

ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธาน และให้เรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านและรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย4 

นอกจากน้ัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการให้ผู้บังคับบัญชาสามารถด�าเนินการกับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไป 

ตามเป้าหมายได้ใน ๖ มาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไป ดังนี้ 

(๑) ส่งไปพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม อันจะท�าให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ศูนย์พัฒนาข้าราชการของส�านักงาน ก.พ. แล้วจึงสั่งให้กลับมาปฏิบัติราชการตามเดิม 

(๒) สั่งให้พ้นจากต�าแหน่งหน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในต�าแหน่งเดิมและให้ย้ายไปลงในอัตราก�าลังทดแทน 

(๓) ส่ังให้ออกจากราชการเพือ่รบับ�าเหนจ็บ�านาญ เหตทุดแทน เนือ่งจากไม่สามารถปฏบิตัริาชการให้มีประสิทธภิาพ 

และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่น่าพอใจของราชการโดยไม่มีความผิดทางวินัย

(๔) สั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ�าเหน็จบ�านาญเหตุทดแทนเมื่อหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าที่

ราชการบกพร่องในหน้าทีร่าชการ หรือประพฤตตินไม่เหมาะสมกบัต�าแหน่งหน้าทีร่าชการ โดยไม่มคีวามผดิทางวนิยั

(๕) สั่งให้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งที่เหมาะสมกว่า 

(๖) ด�าเนนิการตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัและสัง่ลงโทษทางวนิยัฐานกระท�าการอนัเสือ่มเกยีรตขิองต�าแหน่ง 

 ไม่รักษาชื่อเสียง หรือไม่ท�าตามนโยบายรัฐบาล 

๑.๑.๒ การประกาศนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด
ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๖ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้พูดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย ผ่านรายการ “นายกทักษิณคุยกับประชาชน” เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ค�าปราศรัยของ 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร5 สรุปสาระส�าคัญได้ว่า ปัญหาส�าคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขให้ได้ผลอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 

กว้างขวางทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตและผู้ค้า ซึ่งการประกาศนโยบายดังกล่าวนั้น มีการใช้ถ้อยค�า

ที่มีลักษณะปลุกเร้าและรุนแรง ดังนี้

(๑) กล่าวถึงผู้ค้ายาเสพติด 

“จังหวัดเชียงรายก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของจังหวัดที่เอาจริงในการปราบปราม การบ�าบัด ใช้ป้อมต�ารวจ 

บ�าบัดบ้าง มีการยึดทรัพย์ บางทีถูกยิงตายแล้วต้องถูกยึดทรัพย์ด้วย ผมคิดว่าเราต้องเหี้ยมพอกัน เพราะคนค้ายาเสพติดเหี้ยมต่อ

คนไทย เหี้ยมต่อลูกหลานของเรา เพราะฉะนั้นการที่เราเหี้ยมต่อเขานั้นถือว่ายังน้อยมาก และผมถือว่าเป็นสิ่งอันบังควรต้องท�า 

ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง...” 

“วันนี้เราให้เวลา ๒ สัปดาห์ ในการเตรียมตัวทุกฝ่าย แม้กระทั่งคนค้ายาเสพติดได้ยินก็ต้องเตรียมตัว จะเลิกหรือ 

ไม่เลิก ถ้าไม่เลิกก็มีโอกาสถูกจัดการทุกรูปแบบ หมดทั้งตัวทั้งชีวิตได้ทั้งนั้น” 

(๒) กล่าวถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ 

“ขอให้ผู้ก�ากับ และต�ารวจทุกโรงพักปราบปรามสถานที่อบายมุขทั้งหลายที่เป็นแหล่งแพร่กระจายยาเสพติด

อย่างเด็ดขาด วนันีห้ากไม่ท�า ผมจะท�าท่าน ขอให้ท่านเอกซเรย์ทุกตารางนิว้ในพ้ืนทีข่องท่าน ถ้าพ้ืนท่ีใดยังมีการแพร่กระจายยาเสพตดิ 

ถือว่าท่านหย่อนสมรรถภาพ” 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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  โปรดดู บันทึกการมอบหมายและชี้แจงนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยนายกรัฐมนตรี (พันต�ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร) 

วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ ณ หอประชุมสถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

“ขอให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�านักงาน ป.ป.ส.) รับไปพิจารณาด้วยว่า  

ถ้ายึดทรัพย์สินแล้วจะมีรางวัลตอบแทนให้เจ้าหน้าที่อย่างไร เรื่องของการให้รางวัลและการลงโทษ (Reward & Punishment)  

ต้องชัดเจน  ต้องแก้ระเบียบทุกอย่างให้เร็ว ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๔๖ เช่น ในเรื่องของเงินรางวัล สินบนน�าจับทั้งหลาย  

รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ทั้ง Reward และ Punishment มีผลทันที ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๔๖ เป็นต้นไปจนถึง ๒๑.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖”

“ข้าราชการที่ท�าเร่ืองยาเสพติดและได้ผลส�าเร็จ ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงท�า Fast – track ให้คนเหล่านี้

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการให้เร็วกว่าปกติ ตามหลัก Reward และ Punishment ที่ชัดเจน” 

“ส�าหรบัคนค้า ท่านต้องใช้ Iron fist หรือก�าป้ันเหล็ก ใช้ความเดด็ขาดอย่างชนดิท่ีไม่ต้องปราน ี พลต�ารวจเอก 

เผ่า ศรียานนท์ เคยกล่าวไว้ว่า “ภายใต้แสงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ต�ารวจไทยท�าไม่ได้” เพราะฉะนั้นเรื่องยาเสพติดผมมั่นใจว่าต�ารวจไทย 

จัดการได้ ขอให้ท�าเตม็ท่ี ผูว่้าราชการจงัหวดัต้องช่วยสนบัสนนุและต้องท�าด้วยกนั ถ้าล้มเหลวท้ังผูว่้าราชการจงัหวัด ทัง้ผูบ้งัคบัการ 

ต�ารวจภูธรจังหวัดก็คงต้องไปด้วยกัน” 

“ถ้ากติกาทั้งหลายที่ท�าให้การเอาคนท่ีสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกไม่ได้หรือออกช้า ต้องไปแก้

กติกาเสีย อย่าปกป้องคนไม่ดี ผมถือว่าการที่เข้าไปพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นความเลวที่สุด เราจะไม่มีการอภัยให้เด็ดขาด” 

“วันนี้ขอร้องให้ท่านทั้งหลายให้ช่วยกันทุ่มเทการท�างาน การท�างานหนักของท่าน ๓ เดือน ถ้าจะมีผู้ค้ายา 

ตายไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติ เราต้องส่งสัญญาณว่าเขาต้องเลิก คนค้าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย นอกจากเสี่ยงชีวิต เสี่ยงถูกจับกุม และ

หมดตัวเพราะถูกยึดทรัพย์”

ภายหลังการประกาศนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ ในการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับ 

การด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งส่วนกลาง ระดับภาค และระดับจังหวัด พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้

มอบหมายและชี้แจงนโยบายปราบปรามยาเสพติดแก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว สาระส�าคัญของการชี้แจงและ

มอบหมายนโยบายปราบปรามยาเสพติด6 มีดังนี้

(๑) การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปัจจุบันให้ใช้ Area Approach เป็นหลัก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ  จะต้อง 

เป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาและต้องท�างานร่วมกับผูบ้งัคบัการต�ารวจจงัหวดัอย่างใกล้ชดิ เช่นเดยีวกบัในระดบัอ�าเภอ นายอ�าเภอกบั 

ผู้ก�ากับการก็ต้องท�างานร่วมกัน โดยต้องทราบว่าในพื้นที่ของตนใครคือผู้ค้ายาเสพติด มิฉะนั้นจะถือว่าหย่อนสมรรถภาพในการท�างาน 

ส�าหรับส่วนราชการอื่น ๆ เช่น สาธารณสุข กลาโหม ฯลฯ ก็ต้องให้การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ โดยต้องถือว่ายาเสพติดส่งผลกระทบที่

ส�าคัญต่อความมั่นคงของชาติ ดังนั้น ต้องท�าสงครามแตกหัก และต้องชนะให้ได้ 

(๒) แนวการด�าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดมี ๓ ด้าน คือ ด้านการปราบปราม ด้านการป้องกัน และ 

ด้านบ�าบัด

(๒.๑) ด้านการปราบปราม 

นายกรัฐมนตรขีอให้หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องวางแผนและเตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมเพือ่ประกาศ 

สงครามกวาดล้างยาเสพติดในช่วง ๒ สัปดาห์หลังของเดือนมกราคมนี้ และให้เริ่มปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดได้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ของวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จนถึง เวลา ๒๑.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๔๖ รวมเวลา ๓ เดือน โดยให้ตรวจสอบพื้นที่

ทุกตารางนิ้วในความรับผิดชอบไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติด โดยต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับนักค้ายาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นต�ารวจหรือ

นักการเมืองก็ตาม และให้น�ามาตรการริบทรัพย์เข้ามาใช้อย่างจริงจังด้วย 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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นอกจากน้ี ยังเน้นให้มีการก�าหนดระบบการให้รางวัลและการลงโทษให้ชัดเจน โดยผู้บังคับบัญชา

ต้องด�าเนินการอย่างรวดเร็วและจริงจัง ซึ่งในเร่ืองน้ีนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส�านักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยนโยบาย หน่วย

วิชาการ สนับสนุนและประสานงานด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินสินบน เงินรางวัล ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๑ มกราคม ๒๕๔๖ นี้ 

การด�าเนินงานในช่วง ๓ เดือนนี้จะหนักเป็นพิเศษ แล้วระบบต่าง ๆ จะเข้าที่ต่อไป ทุกฝ่ายจะเห็น

แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๓ ด้านที่ชัดเจนและลึกซึ้งขึ้น โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันท�างานให้หนักและอย่างฉลาด (work hard 

and work smart) และหลังจาก ๓ เดือนนี้ แล้วจะมีการประเมินผลเพื่อพิจารณาปัญหา/อุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้งปรับกลยุทธและ 

จะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

(๒.๒) ด้านการป้องกัน 

นายกรัฐมนตรีเน้นการให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จะได้ไม่มีเวลาว่างไปคิดเรื่องยาเสพ

ติด โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันคิดจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการแข่งกีฬาให้มากทั่วทุกจังหวัด และขณะนี้อยู่ระหว่างผลักดันให้น�า

สนามกีฬาของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น กองทัพ กระทรวงศึกษาธิการ มาเปิดให้ประชาชนใช้บริการให้มากขึ้น 

(๒.๓) ด้านการบ�าบัด 

ในด้านการบ�าบัดฯ นี้ยังขาดองค์ความรู้อีกมาก จึงได้มอบหมายให้ส�านักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบ

รวบรวมและจัดท�าองค์ความรู้ในส่วนนี้ขึ้นในรูปของเอกสารหรือวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้รับทราบ

และน�าไปด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

นอกจากนี้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ต้องการแก้ปัญหานักโทษล้นคุกโดยให้น�านักโทษในคุกประมาณ 

กว่า ๒ แสนคนมาบ�าบัด ซึ่งในส่วนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของชุมชนบ�าบัดหรือการบังคับบ�าบัด และให้ 

ความส�าคัญกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกรูปแบบและทุกมิติ ซึ่งจะด�าเนินการไปพร้อมกับการด�าเนินงานด้านอื่นๆ โดย

จะเน้นที่การแสดงความจริงใจและความตรงไปตรงมากับประเทศเพื่อนบ้านและมีก�าหนดการจะเดินทางไปเยือนประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อขอความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ย�้าให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันรวมเป็นพลังแผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โดยไม่มีก�าแพงระหว่างหน่วยงานอันจะเป็นอุปสรรคต่อการท�างานได้และมอบหมายให้ ส�านักงาน ป.ป.ส. ดูแลปรับปรุงระบบการให้

รางวัลการลงโทษ ปรับนโยบายให้เกิดความร่วมมือความร่วมแรงร่วมใจและความทุ่มเทในการท�างานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาก

ขึ้นด้วย 

ในวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๔๖ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศนโยบายของรัฐบาลในการ 

ปราบปรามยาเสพติดใน “พิธีประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด” ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร สาระส�าคัญ

ของค�าประกาศ7 มีดังนี้

“ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นการแสดงพลังของพ่ีน้องร่วมชาติทั้งหลายในวันนี้เพื่อประกาศ 

สงครามขัน้แตกหกักบัยาเสพติด และผมขอประกาศตัวเป็นแม่ทัพใหญ่ในสงครามครั้งนี้ น�าท่านทั้งหลายผนึกก�าลังต่อสู้ขั้นแตกหักเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดให้ได้ 

โอกาสนี้ถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ชาวไทยทุกคนต้องผนึกก�าลังร่วมรบชนิด “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” 

เพื่อปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

อย่างเข้มงวดและจริงจัง ประกอบกับการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนทุกคน ทุกภาคส่วนของประเทศ ร่วมมือสนับสนุนให้เกิดเป็นพลัง

ของแผ่นดินเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนของสังคมในอันที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้ให้ได้...” 

 7
  โปรดดู ค�ากล่าวของนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) เนื่องในพิธีประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม 

๒๕๔๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
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การด�าเนินการเพื่อน�านโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด
ไปสู่การปฏิบัติ

การน�านโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยการด�าเนินการของหัวหน้าส่วนราชการ 

และผูบ้รหิารระดบัสูงทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ตลอดจนเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองทัง้หลายทีเ่กีย่วข้อง 

การน�านโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน ได้แก่ ๑.๒.๑ การเตรียมความพร้อม

ขององค์กรต่างๆ ของรัฐเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด ๑.๒.๒ การปฏิบัติการของ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด

๑.๒.๑ การเตรียมความพร้อมขององค์กรต่างๆ ของรัฐเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
ในการปราบปรามยาเสพติด

องค์กรต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด 

ได้ด�าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งอาจพอสรุปได้ ดังนี้

(๑) การจัดประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด     

การจัดประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดได้กระท�าขึ้นในสองระดับส�าคัญ ได้แก่ 

(๑.๑) การจัดประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และ (๑.๒) การจัดประชุมข้าราชการ 

ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเป็นการเฉพาะ

(๑.๑) การจัดประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

กระทรวงมหาดไทยในฐานะท่ีเป็น “องค์กรหลัก” ในการด�าเนินนโยบายป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพตดิ ได้จดัให้มีการประชุมระหว่างรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย กบัผูบ้ริหารระดบัสงูและผูว่้าราชการ 

จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารส�านักนโยบายและ

แผนกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายประชา มาลีนนท์) ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) เป็นผู้มอบนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้กับ 

ผู้บริหารระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติให้เป็น

ไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด ตามด�าริของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระ

ส�าคัญของการมอบนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

ก. การมอบนโยบายโดยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) 

ในการประชุมดังกล่าว พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในขณะนั้น 

และผูอ้�านวยการศนูย์อ�านวยการต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิแห่งชาต ิได้มอบนโยบายการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิให้กับผู้บริหารระดบัสงูและ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ สรุปสาระส�าคัญได้ว่า ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงและเป็นผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวย

การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ซ่ึงจะเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เป็นต้นไป และมีอ�านาจในการโยกย้าย

ข้าราชการ พนกังานองค์กรของรฐัวิสาหกจิท่ีไม่เหมาะสมกับพ้ืนท่ีได้ ตามค�าส่ังส�านกันายกรัฐมนตรี ที ่๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที ่๒๘ มกราคม 

๒๕๔๖ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อ�านวยการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ โดยต้องมีการรายงานที่ชัดเจน แผนงาน/โครงการท่ี

ชัดเจน รวบรวมผลการด�าเนินงานทั้งที่ประสบผลส�าเร็จและไม่ประสบผลส�าเร็จเข้าไว้ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 

• ต้องขจัดอ�านาจและอิทธิพลของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้จ�าหน่ายยาเสพติดให้หมดไป

• ระยะเวลาในการด�าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่ก�าหนดไว้ ๙๐ วัน มีความเหมาะสมแล้ว 

เพราะเป็นลักษณะของการประกาศสงครามซึ่งต้องใช้เวลาสั้นที่สุด

๑.๒
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• การปราบปรามมีหลายข้ันตอนในการด�าเนินงานจึงจะบรรลุผลส�าเร็จ แต่ระยะเวลา ๙๐ วันนี้ 

เป็นเพียงเฟสหนึ่งเท่านั้นของการปราบปราม แล้วมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ไปสู่จุดอื่น

• เอาจังหวัดตามที่รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นเขตเอามาวางแผนร่วมกัน 

“เป็นกลุ่มเขตจังหวัด” นอกจากนี้ ยังจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการข่าว (Intelligence) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  

ให้มากยิ่งขึ้น เป็นแนวราบมากขึ้น

ข. การมอบนโยบายโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา มาลีนนท์)

• การปราบปรามยาเสพติดที่จะเร่ิมในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นแม่ทัพ 

เป็นขุนพลที่พร้อมจะถวายชีวิต เราต้องท�างานด้วยชีวิตจิตใจ การท�างานคร้ังนี้ สิงห์ต้องเอาชนะสิงห์โตเหยียบลูกโลกให้ได้ คือสิงห์

ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน สงครามครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าสิงห์หรือราชสีห์จะชนะสิงห์โตเหยียบลูกโลกได้หรือไม่

• การท�างานคร้ังนีจ้ะเป็นการพิสูจน์การท�างานระดบัพ้ืนที ่ วัดปัจจยัความส�าเร็จกันตามพืน้ที ่ กลไกใน

การท�างานผูว่้าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ ต้องใช้ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นก�าลังส�าคัญของเรา งานการข่าวต่างๆ ก็ต้องมาจากก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ต้องให้ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นสายข่าวให้กับเรา หากรู้ว่าใครค้าใครขาย ศัตรูอยู่ที่ไหน ต้องมีรายชื่อผู้ค้า ผู้ขาย เอาออก

มาให้ได้ ถ้าท�าไม่ได้ก็ถือว่าหมดสมรรถภาพ

ค. การมอบนโยบายโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช)

ในการประชุมดังกล่าว นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ได้มอบ

นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้กับผู้บริหารระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

• จะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้ามามส่ีวนร่วมโดยการตัง้งบประมาณสนบัสนุนการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด เช่น ร้อยละ ๕ ของงบประมาณ

• เจ้าภาพจะต้องพิจารณาจัดแบ่งพื้นที่เป็นหลัก และฝ่ายปกครองจะลงไปก�ากับ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ต้องลงมาก�ากับเอง

• มาตรการประเมินผล ควรจะมีองค์กรกลางขึ้นมาตรวจสอบในเรื่องนี้ โดยมาจากหลายๆ หน่วยงาน 

เช่น ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นต้น

• การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.) ขอให้มีการรายงานผลในเรื่อง 

การด�าเนินงานท่ีประสบผลส�าเร็จ ถ้ามีการจับรายใหญ่ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลใน

เรื่องนี้ในฐานะผู้อ�านวยการศูนย์ฯ ด้วย เช่น เข้าไปร่วมแถลงข่าว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

• ให้ท�าปฏิทินการปฏิบัติงานในช่วง ๓ เดือนนี้ มีตารางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แล้วส่งให้กระทรวง

มหาดไทยทราบด้วย

• ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบเดอืนละ ๒ คร้ัง ในทกุ ๑๕ วัน คอื วันท่ี ๑๕ และวนัที ่๓๐ ของเดือน 

โดยข้อมูลที่รายงาน ประกอบด้วย จ�านวนผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้จ�าหน่าย จ�านวนข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จ�านวนผู้ติด 

และผู้เสพยาเสพติด จ�านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้เตรียมการเข้าสู่กระบวนการการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด

• กระทรวงมหาดไทยจะต้องรายงาน และประเมินผลครั้งสุดท้าย ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ เพื่อ

น�าเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สนใจในเรื่องการรายงาน

ของจังหวัดโดยดูแลอย่างใกล้ชิดและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชัดเจน ติดตามข้อมูลได้อย่างใกล้ชิด

• งบประมาณที่ส�านักงาน ป.ป.ส.จัดสรรให้ก็สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติงานในเรื่องนี้ได้ ขอให้ท�างานใน 

เรื่องนี้อย่างจริงจังในเรื่องนี้ ได้จัดสรรงวดแรกไปให้แล้ว

• ในเรื่องการให้รางวัลความดีความชอบ ขณะนี้ส�านักงาน ป.ป.ส. ก�าลังพิจารณาและเตรียมเสนอเข้า

คณะรัฐมนตรี

• ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด /นายอ�าเภอ ใช้ความเป็นผู้น�าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย http://www.mahadthai.com/html/pdf/Feb12.pdf 

(๑.๒) การจัดประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเป็นการเฉพาะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) ได้เรียกประชุมข้าราชการระดับสูง 

ของกระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสถาบันด�ารงราชานุภาพ เพื่อก�าชับแนวทาง 

ในการด�าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติด ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้8 

• จากที่ได้มีการสรุปรายงานผลการด�าเนินงานของจังหวัดต่างๆ ในช่วง ๑๐ วันที่ผ่านมา ปรากฏว่าการ

รณรงค์ท�าสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติดใน ๗๕ จังหวัดยังมีความพึงพอใจในระดับหนึ่งเท่านั้น เกือบ ๓๐ % ยังมีการรณรงค์

ไม่จริงจัง

• การตรวจติดตามเป็นมาตรการส�าคัญและจ�าเป็น ในภาวะสงครามเช่นนี้ วินัยและการปฏิบัติตาม 

ค�าสั่งเป็นสิ่งจ�าเป็น ขอให้คณะตรวจติดตามไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ไปดูศูนย์ปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด อ�าเภอ จัดตั้งหรือยัง ศูนย์เปิด

ตลอด ๒๔ ชั่วโมงหรือไม่ มีเจ้าหน้าที่ประจ�าหรือเปล่า ถ้ายังไม่มีผลการด�าเนินงานให้รีบรายงาน รวมถึงไปตรวจประเมินและสัมผัสกับ 

พี่น้องประชาชน ติดตามความพึงพอใจด้วย

• คณะที่ไปตรวจติดตาม ขอให้มีข้อมูล มีค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะน�าได้ให้แนะน�าด้วยความชัดเจน

ของนโยบาย ภายใน ๙๐ วัน ต้องปราบผู้ค้าผู้ขาย ผู้ผลิต เน้นหนักข้าราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้เสพเป็นผู้ป่วยต้องรับ

การบ�าบัดรักษา ยกเว้นกรณีเป็นผู้เสพผู้ค้าด้วย ให้ด�าเนินการตามมาตรการปราบปราม ในตอนนี้ผู้ค้าอาจหยุด การสอบสวนตัวตน

ผู้ค้ารายใหญ่รายย่อยต้องปรึกษาอัยการ ให้มีการตรวจฐานะการเงิน ใช้กฎหมาย ป.ป.ง. กฎหมายภาษีอากร เข้ามาด�าเนินการด้วย  

ขอให้คณะผู้ตรวจติดตามเข้าใจว่าเป็นสถานการณ์สงครามต้องเอาชนะให้ได้ ต้องท�าทุกรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเอาชนะ 

ให้แนะน�าผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ เพื่อหารือกับสรรพากร ใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น

• ให้ท�าความเข้าใจในเจตนารมณ์ การรายงานทุกวัน กระทรวงต้องประเมินและแก้ไข ๙๐ วันต้อง

จบให้ได้ กระทรวงจะได้ดูภาพรวมในแต่ละวันมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร ถ้าในแต่ละวันไม่มีความเคลื่อนไหวก็ต้องรายงานด้วย ตัวเลข

การรายงานต้องครบทุกจังหวัด การรวบรวมข้อมูลรายงานกระทรวงมหาดไทยของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด

กรณีเป็นผู้เสพและผู้ค้าด้วยให้รวมเป็นข้อมูลในกลุ่มผู้ค้า การตัดบัญชีตัวเลขต้องชัดเจน เป็นการท�างานกรณีพิเศษอย่าท�าอย่างปกติ  

ต้องหนัก ทางการสืบสวนสอบสวนหาข่าว ผู้ค้า ผู้ขายในช่วงนี้อาจมีวิธีการที่แยบยลมากขึ้น หรืออาจจะหยุดชั่วคราว ต้องเจาะหาข่าว

ให้มาก

• นายกรัฐมนตรี ให้ความส�าคัญกับผลการด�าเนินงานเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ผู้ที่มีหน้าที่ขณะนี้มีค�าสั่งอยู่

แล้ว ใครท�าหน้าที่อะไรมีโจทย์อยู่แล้ว ไม่ต้องการความรู้มากแล้วไม่ปฏิบัติ เช่น รู้คนค้าขายมีเท่าไรแล้วไม่มีการจับกุม ความสามารถ

ของศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่างๆ อยู่ที่สถิติการจับกุมผู้ค้าผู้ขาย ต้องตรงประเด็น ค�าถามผู้ค้าผู้ขายมีกี่ราย ที่เหลืออยู่เป็นสุขสบายดี

หรืออย่างไร สังคมยอมรับกันอยู่ คงไม่ได้แล้ว

• กระทรวงมหาดไทยจะประเมนิผลการด�าเนนิงาน มรีางวลัให้ส�าหรบัผูก้�ากบัดเีด่นระดบักระทรวง 

ระดับจังหวัด ๑๒ จังหวัด มีโล่และเงินรางวัล จังหวัดละ ๒ แสนบาท อ�าเภอ ๑๒ อ�าเภอๆ ละ ๑ แสนบาท ต�าบลด้วย อ�าเภอละ 

๑ ต�าบลๆ ละ ๑ หมื่นบาท ผู้ใหญ่บ้าน และยังมีอาสาป้องกันยาเสพติด ต�าบลละ ๑ คน ให้มีรางวัลเกียรติยศด้วย จ�านวนเงิน

รางวัลจะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เป็นการประเมนิหลงัจากเสรจ็สิน้ช่วง ๓ เดอืน เมือ่คณะผูต้รวจ

ไปติดตาม จะต้องมกีารประเมนิทีส่อดคล้องกันด้วย

• การจัดท�ารายงานของคณะผูต้รวจตดิตาม ต้องพจิารณาไม่มากเกนิไปหรือน้อยเกินไป อยากให้ชดัเจน 

ขอให้ช่วยท�างาน หลายจังหวัดรอการติดตาม รอการแก้ไข ให้ไปดูในจังหวัดที่อ่อนแอก่อน มีผลการจับกุมน้อย มีรายงานน้อย มีผู้

มอบตัวน้อย ไปดูจังหวัดที่ท�างานได้ผลมากที่หลังเป็นการชมเชย ขอให้ดูตัวเลขการรายงานเบื้องต้น 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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• สงครามคราวนี้ถ้ากระทรวงมหาดไทยไม่เป็นหลัก ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอไม่เอาใจใส่อย่า

ไปหวังว่าจะส�าเร็จ เราต้องเป็นหลักเพราะเป็นหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เต้น นายอ�าเภอไม่เน้น ปล่อยให้

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดอาวุโสท�าแทน จะไม่ส�าเร็จ ถ้าท่านท�าเต็มที่แล้วคนข้างเคียงไม่ท�า ก็ให้รายงานมาจะได้รายงานสายตรง 

งานนี้ต้องมีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือเป็นพลังแผ่นดิน

(๒) การจัดตั้งองค์กรในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

เพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด รัฐบาล โดยส�านักนายก 

รฐัมนตรไีด้ออกค�าส่ังพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปฏบิตักิารให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว โดยออกค�าสัง่เกีย่วกบัการจดัตัง้องค์กรระดบัต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ (๒.๑) องค์กร

หรือกลไกระดับบริหารหรือก�ากับดูแล และ (๒.๒) องค์กรหรือกลไกระดับปฏิบัติการ

(๒.๑) องค์กรหรือกลไกระดับบริหารหรือก�ากับดูแล

ส�านักนายกรัฐมนตรีได้ออกค�าสั่งให้จัดตั้ง “ศูนย์อ�านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ”9  

เพือ่เป็นองค์กรระดบัชาตใินการ “อ�านวยการ” หรอื “ก�ากบัดแูล” การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองในการต่อสูก้บัยาเสพตดิ 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด โดย ศตส. มีอ�านาจและหน้าที่ในประการส�าคัญๆ ดังนี้ 

ก�าหนดให้ ศตส. เป็นองค์กรอ�านวยการระดับชาติ และให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

ระดับต่างๆ เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ โดยรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้เป็น 

ผู้อ�านวยการ ศตส. มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมศูนย์ หรือองค์กรปฏิบัติการในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และตามแนว

ชายแดนทางบกและทางทะเลเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยการจัดโครงสร้าง การประกอบก�าลัง  

การปกครองบงัคบับญัชา การส่งก�าลงับ�ารงุ การติดต่อส่ือสาร การรายงาน การตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตังิานของศนูย์อ�านวยการ 

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ และศูนย์หรือองค์กรปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในทุกระดับ ให้เป็นไปตามที่ผู้อ�านวยการ 

ศตส. ก�าหนด

อ�านาจหน้าที่ของ ศตส. มีดังนี้

(๑) ก�าหนดนโยบายด�าเนนิการด้านการข่าวและข้อมลูข่าวสารยาเสพติด ตดิตามและประเมนิสถานการณ์ 

ปัญหายาเสพติด การด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(๒) จัดให้มีแผนปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินและแนวทางในการต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติด ทั้งนี้ ให้ประสานสอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(๓) อ�านวยการ สั่งการ เร่งรัด ก�ากับดูแล ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการด�าเนินการปฏิบัติงาน

ของส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

(๔) ก�าหนดแนวทางประสานการปฏิบัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมให้รวดเร็วและเกิดผล

ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งจัดให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินการดังกล่าว

(๕) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อลดปัญหาการผลิต การควบคุมสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และ

อุปกรณ์ในการผลิตยาเสพติด การล�าเลียง น�าเข้า ส่งออกและลักลอบค้ายาเสพติด

(๖) ประสานการปฏิบตัด้ิานการข่าวและการด�าเนนิการด้านความมัน่คงท่ีเกีย่วเนือ่งกบัปัญหายาเสพตดิ 

 โดยเฉพาะปัญหากองก�าลังติดอาวุธในแนวชายแดน การค้าอาวุธสงคราม การโจรกรรม แรงงานต่างด้าว การก่อการร้าย และองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ

 9
  โปรดดู ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ�านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 

(ศตส.)  

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 10
  โปรดดู ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับต่างๆ
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 โปรดดู หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๔๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง การด�าเนินการตามข้อสั่งการของ ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรี

(๒.๒) องค์กรหรือกลไกระดับปฏิบัติการ

ในวนัเดยีวกนั (๒๘ มกราคม ๒๕๔๖) รัฐบาล โดยส�านักนายกรัฐมนตรียงัได้ออกค�าส่ังจดัตัง้ “ศนูย์ปฏิบตัิ

การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับต่างๆ”10 เพื่อเป็นองค์กรด�าเนินการหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับการต่อสู้กับยาเสพติดตามนโยบาย 

ของรัฐบาล ประกอบด้วยศูนย์ระดับต่างๆ แบ่งตามพื้นที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

• ศตส. กทม. รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร

• ศตส. จ. รับผิดชอบพื้นที่ระดับจังหวัด

• ศตส. น. ๑ - ๙ รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ต�ารวจนครบาล)

• ศตส. อ./ กิ่ง อ. รับผิดชอบพื้นที่อ�าเภอ/ กิ่งอ�าเภอ

• ศตส. ทภ. ๑ - ๔ รับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดน

อนึ่ง กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นองค์กรหลักในการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามต่อสู้ขั้นแตกหักเพ่ือเอาชนะยาเสพติด ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศตส. มท.) 

ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรอ�านวยการและประสานการปฏิบัติระหว่าง ศตส. กับโครงสร้างระดับจังหวัดหรืออ�าเภอ

(๓) การก�าหนดแนวทางการด�าเนินการท่ีส�าคัญๆ ตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติด

กระทรวงมหาดไทยในฐานะองค์กรหลักในการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงคราม

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการที่ส�าคัญๆ แก่องค์กรต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการด�าเนินการในสามเรื่องส�าคัญ ได้แก่ (๓.๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เป็น 

เป้าหมายของการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว (การเอ็กซเรย์พื้นที่)  (๓.๒) การก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จ (เป้าหมาย) ของการ

ด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และ (๓.๓) หลักเกณฑ์การวัดผลและบรรลุเป้าหมาย

(๗) เสนอนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ในการโยกย้ายข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การให้ความดีความชอบ การให้คุณ ให้โทษ มาตรการจูงใจและปกป้องคุ้มครองข้าราชการและ

ประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยกเว้นกรณีการแต่งตั้งโยกย้าย หรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติภารกิจอื่นให้หน่วยต้นสังกัดขอความเห็นจากผู้อ�านวยการ ศตส. ก่อน

(๘) แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ หรอืคณะท�างาน เพือ่ด�าเนนิการอย่างหนึง่อย่างใดตามที ่ศตส. มอบหมาย

(๙) รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดให้ทราบทุกระยะ

(๑๐) ด�าเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

(๓.๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีเป็นเป้าหมายของการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 

(การเอ็กซเรย์พื้นที่)

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย11 สั่งการไปยังทุกจังหวัด ให้ ศตส. จ. ศตส. อ. ศตส. 

กิ่ง อ. รวบรวมข้อมูลเป้าหมายดังต่อไปนี้     

๑. จ�านวนผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้จ�าหน่าย

๒. จ�านวนข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๓. จ�านวนผู้ติดและผู้เสพยาเสพติด

๔. จ�านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่เตรียมการเข้าสู่กระบวนการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
12



โดยให้จดัส่งข้อมลูดงักล่าวให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที ่๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๔๖ และต่อมา กระทรวง 

มหาดไทยได้ขยายก�าหนดเวลาจนถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

(๓.๒) การก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จ (เป้าหมาย) ของการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ภายหลงัจากทีจั่งหวัดได้จดัส่งข้อมลูเป้าหมายดงักล่าวข้างต้นแล้ว เพ่ือให้การปฏิบติัการขององค์กรต่างๆ 

ของรฐัทีเ่กีย่วข้องกับนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดเป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย 

จึงได้มีหนังสือสั่งการ12  ก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จหรือเป้าหมายในช่วง ๓ เดือน โดยให้ยึดเป้าหมาย ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ค้า ผู้ขาย ผู้จ�าหน่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งมีอยู่ ณ วันที่ ๑ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ ต้องหมดสิ้นไป 

๒. จ�านวนผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๓. มีการเตรียมการเพื่อเข้าสู่กระบวนการท�าให้เกิดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อน

วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๔๖ 

๔. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่มีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

อย่างไรก็ตาม ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการ13 เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดใหม่หรือเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายการด�าเนินงาน เป็นดังนี้ 

๑. จ�านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ ต้องหมดสิ้น

ไปภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖

๒. จ�านวนผู้ผลิต ผู้ค้า ซึ่งมีอยู่ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ ต้องหมดสิ้นไปภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  

๒๕๔๖ 

๓. จ�านวนผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

๔. ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ต้องด�าเนินการครบทั้ง ๔ ขั้นตอนของกระบวนการที่จะท�าให้เป็นหมู่บ้าน/

ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๔๖ 

๕. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในภูมิภาคแต่ละพ้ืนที่มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙๐

(๓.๓) หลักเกณฑ์การวัดผลและบรรลุเป้าหมาย

นอกจากกระทรวงมหาดไทยจะได้ก�าหนดตัวชี้วัดหรือเป้าหมายการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

ในการประกาศสงครามต่อสูข้ัน้แตกหกัเพือ่เอาชนะยาเสพตดิดงักล่าวข้างต้นแล้ว กระทรวงมหาดไทยยงัได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การวดัผล 

และบรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวขององค์กรต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ทั้งนี้ โดยก�าหนดไว้ 

ในหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับก�าหนดตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด14 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
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 โปรดดู หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๗๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง การก�าหนดตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด
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 โปรดดู หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๔๓๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงก�าหนดตัวชี้วัดใหม่หรือ

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายการด�าเนินงาน
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  โปรดดู หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๗๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ เรื่อง การก�าหนดตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
13



 15
 ส�าหรับห้วงที่ ๓ และห้วงที่ ๔ เป็นข้อสั่งการด้วยวาจาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการมอบนโยบาย

ของจังหวัดต่างๆ; โปรดดู รายงานเบื้องต้น คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑ (นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานอนุกรรมการ) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะ

กรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การก�าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดและการน�านโยบายไปปฏิบัติ (นายคณิต  ณ นคร ประธานกรรมการ)
 16  

โปรดดู หนังสือของปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ศตส.มท./ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง นโยบายและแนวทางการด�าเนินงาน

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

 
17  

อ้างแล้ว,เชิงอรรถที่ ๑๖

(๔) การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด        

เพื่อรองรับการด�าเนินการหรือการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้ 

ขัน้แตกหกัเพือ่เอาชนะยาเสพตดิ จ�าเป็นทีจ่ะต้องทราบกลุม่เป้าหมายของนโยบายดงักล่าว ซึง่ได้แก่บคุคลต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพตดิ 

ไม่ว่าจะในฐานะเป็นผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้เสพยาเสพติด องค์กรต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพติดเพื่อใช้เป็น “ข้อมูลพื้นฐาน” ในการด�าเนินการกับบุคคลเหล่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานขององค์กร

ต่างๆ นั้น ตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้ขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด ทั้งนี้ การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด  โดยองค์กรต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติ

การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ กองบังคับการต�ารวจนครบาล ระดับอ�าเภอและกิ่งอ�าเภอ  

ตลอดจนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตามแนวชายแดน ๑-๔ นั้น จะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์   

๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันเริ่มปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้ขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด

อย่างไรก็ตาม ตามข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติ กระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรของรัฐส่วนกลางไม่มีการก�าหนด 

กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการจัดท�าบัญชีรายช่ือผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดมอบให้องค์กรของรัฐในระดับต่างๆ น�าไปปฏิบัติ 

แต่อย่างใด หากแต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ17 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ก�าหนดแนวทางปฏิบัติอย่างกว้างๆ โดยให้

หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดระดับต่างๆ ของทุกจังหวัดบูรณาการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ค้าและผู้เสพ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง

เป็นจริง 

หลกัเกณฑ์การวัดผลและบรรลเุป้าหมายประกอบด้วยเกณฑ์การวัดผลผูค้้ายาเสพตดิและเกณฑ์การลดยอดเป้าหมาย ดงันี้

ก. เกณฑ์การวัดผลผู้ค้ายาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดเกณฑ์สัดส่วนการบรรลุผลหรือเป้าหมายการด�าเนินการเป็นห้วงเวลา ดังนี้

• ห้วงที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ จะต้องบรรลุผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๕ ของยอดที่ส่งไปให้ ศตส. มท. ณ 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ 

• ห้วงที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ จะต้องบรรลุผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๒๕ ตามหนังสือด่วนที่สุด ศตส. มท./ 

ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ 

• ห้วงที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๖ จะต้องบรรลุผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๕๐

• ห้วงที่ ๔ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๔๖ จะต้องบรรลุผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๑๐๐ โดยเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ค้าต้องหมด

สิ้นไป15

ข. เกณฑ์การลดยอดเป้าหมาย

เกณฑ์การลดยอดเป้าหมายเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มี

หนังสือสั่งการมอบให้แก่องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายของนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงคราม

ต่อสู้ขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด ได้แก่ การลดยอดเป้าหมายผู้ค้า ผู้ผลิต กระท�าได้ ๓ กรณีเท่านั้น คือ ถูกจับกุม วิสามัญ หรือเสีย

ชีวิต16

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
14



ในทางปฏบิตั ิ การจดัท�าบญัชีรายช่ือผู้เกีย่วข้องกับยาเสพตดิจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีอ่งค์กรของรัฐทีเ่กีย่วข้อง 

ในระดับต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ก�าหนดขึ้นเอง เช่น 

จงัหวัดนครปฐม18  

การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มจากการส่งบัญชีรายชื่อผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด ตามที่ 

ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องแจ้ง และประชาชนแจ้งเบาะแสให้อ�าเภอตรวจสอบร่วมกบัต�ารวจในพ้ืนทีแ่ละก�านนัและผู้ใหญ่บ้านว่าผูม้ชีือ่อยูใ่นบัญช ี

มีพฤติการณ์อยูจ่รงิหรอืไม่ และมบุีคคลอืน่เพ่ิมเตมิหรือไม่ หลังจากนัน้แต่ละอ�าเภอจงึส่งรายช่ือทีต่รวจสอบดงักล่าวให้จงัหวดัเพือ่รวบรวม 

เป็นบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของจังหวัด โดยแยกเป็นบัญชีผู้ค้า/ผู้ผลิต และบัญชีผู้เสพ/ผู้ติด

จงัหวัดสมทุรสงคราม19

การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู ้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มต้นกระบวนการจากท้องถิ่นซ่ึงให้ความส�าคัญต่อการ 

มีส่วนร่วมของชาวบ้าน โดยให้นายอ�าเภอตั้งคณะกรรมการในการจัดท�าบัญชีรายชื่อของฝ่ายราชการ ด�าเนินการสรรหาคณะกรรมการ 

หมู่บ้านซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนชาวบ้าน จากนั้นมีการจัดประชุมลงความเห็นทางลับว่ามีผู้ใดบ้างในท้องที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

จากข้อมูลท่ีได้นั้น จึงได้มีการน�าส่งให้ทางราชการเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือและจัดท�าเป็นบัญชีรายชื่อในท้ายท่ีสุด โดยถือเป็น

เอกสารลับที่ไม่ให้บุคคลใดดู

จงัหวัดยะลา20  

การจัดท�าบญัชีรายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพตดิเร่ิมจากการขอความร่วมมือจากก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ

หมู่บ้าน ผู้น�าศาสนา ผู้น�าชุมชน และประชาชนในการแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดในพ้ืนท่ี จากนั้นจึงจัดประชุมส่วน

ราชการท่ีเกีย่วข้องเพ่ือท�าการตรวจสอบกลัน่กรองและยนืยนัข้อมูลบญัชีรายช่ือผู้เก่ียวข้องกับยาเสพตดิ

 18
 โปรดดู หนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและตรวจสอบ

นโยบายปราบปรามยาเสพติด (ข้อมูลจากรายงานเบื้องต้น คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑)
 19

 ข้อมลูจากนายอคัรพงศ์ พยคัฆนัดร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อดตีผูว่้าราชการจงัหวดัสมทุรสงคราม ให้ต่อทีป่ระชมุคณะอนกุรรมการเพือ่

ศึกษาและตรวจสอบนโยบายการปราบปรามยาเสพตดิ วนัองัคารที ่๒๙ เมษายน  ๒๕๔๖ (ข้อมลูจากรายงานเบือ้งต้น คณะอนกุรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ ๑)
 20

ค�าชี้แจงข้อเท็จจริง และเอกสารที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานตามนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ 

ยาเสพติดจังหวัดยะลา (ข้อมูลจากรายงานเบื้องต้น คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑)

๑.๒.๒ การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปราม 
ยาเสพติด

ภายหลังจากที่รัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาล ตลอดจนกระทรวงมหาดไทยได้มอบและช้ีแจงนโยบายแก่

ผู้บริหารระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนการจัดตั้งองค์กรเพื่อการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดทั้งในส่วนกลาง จังหวัด

และพื้นท่ีต่างๆ และการก�าหนดตัวชี้วัดการด�าเนินงานเพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานประกาศสงครามต่อสู้

ขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติดดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้บริหารระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองก็ได้น�านโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

การน�านโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่แต่ละพื้นที่ ประกอบด้วยการด�าเนิน

การในขัน้ตอนต่างๆ หลายประการ และโดยองค์กรต่างๆ ของรัฐ อย่างไรก็ตาม สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น คือ การฆาตกรรมหรือการฆ่าคน

ตายในวงกว้าง ดังนั้น ในส่วนนี้จึงอาจพอสรุปข้อเท็จจริงได้เป็นสองประการ ได้แก่ (๑) การเรียกให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติดมารายงานตัว และ (๒) การด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่อผู้ที่มารายงานตัว และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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  โปรดดู หนังสือที่ว่าการอ�าเภอบ้านแพ้ว ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ�าเภอบ้านแพ้ว ที่ สค ๐๓๑๘.๓๑/ว ๖๗๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการรายงานตัว 

(๑) การเรียกให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมารายงานตัว

ภายหลังจากการจัดท�าบญัชีรายช่ือผูเ้กีย่วข้องกบัยาเสพตดิดงักล่าวข้างต้นแล้ว ศนูย์ปฏบิตักิารต่อสูเ้พือ่เอาชนะ 

ยาเสพตดิระดับต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับอ�าเภอและกิ่งอ�าเภอจะท�าการเรียกให้ผู้มีชื่อในบัญชีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมา

รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในแต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ในการเรียกให้ผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยา

เสพติดมารายงานตัวดังกล่าว องค์กรต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกระท�าในสองลักษณะ กล่าวคือ องค์กรของรัฐบางแห่งออกหนังสือถึงผู้

มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นรายบุคคล เรียกให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามที่ระบุไว้ในหนังสือ

ในขณะที่องค์กรของรัฐบางแห่งประกาศรายชื่อผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายช่ือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นการทั่วไป และแจ้งให้บุคคลผู้มีช่ือ

ในบัญชีไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามที่ระบุไว้ในประกาศ

ตัวอย่างของการออกหนังสือถึงผู้มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นรายบุคคล เรียกให้มา

รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามที่ระบุไว้ในหนังสือ เช่น 

• ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ�าเภอบ้านแพ้ว

ที่ว่าการอ�าเภอบ้านแพ้ว ศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอ�าเภอบ้านแพ้ว ได้มีหนังสือ21 ถึงนาย ส. ให้ไป 

รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามวันและเวลาที่ก�าหนด 

เนื้อหาสาระของหนังสือดังกล่าวสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

๑. ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ�าเภอบ้านแพ้วแจ้งให้นาย ส. ทราบว่าเป็นผู้หลงผิด มีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาบ้า

๒. ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ�าเภอบ้านแพ้วได้แจ้งนาย ส. เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลให้ผู้หลงผิด

และคิดกลับตัวกลับใจได้เข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งจะได้รับยกเว้นโทษในทุกกรณี แจ้งให้ นาย ส. ไปรายงานตัว ณ 

สถานีอนามัยที่อยู่ใกล้บ้าน ในวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสุขภาพและจัดล�าดับความรุนแรง

๓. ศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอ�าเภอบ้านแพ้วแจ้งให้ นาย ส. ไปรายงานตัว ณ หอประชุมอ�าเภอ

บ้านแพ้ว ในวันและเวลาที่ระบุไว้ เพื่อรับบัตรประจ�าตัวผู้รายงานตัวต่อทางราชการ และรับโอวาทจากนายอ�าเภอบ้านแพ้ว ผู้ก�ากับ 

และสาธารณสุข 

๔. ศนูย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิอ�าเภอบ้านแพ้วระบใุนตอนท้ายของหนงัสอืว่า ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่มารายงานตวั

ตามก�าหนดศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ�าเภอบ้านแพ้วจะไม่รับรองความปลอดภัยในทุกกรณี

๕. นายอ�าเภอบ้านแพ้ว ในฐานะผู้อ�านวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ�าเภอบ้านแพ้ว ลงลายมือชื่อ

ในหนังสือ
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(๒) การด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่อผู้ที่มารายงานตัวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อมีการออกหนังสือเรียกให้บุคคลผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครองตามที่ระบุไว้ในหนังสือ หรือมีการออกประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีชื่อในบัญชีดังกล่าวเป็นการทั่วไปต่อสาธารณะ การด�าเนิน

การของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่อผู้มารายงานตัวเป็นไปในสองกรณีใหญ่ๆ ได้แก่ (๒.๑) การแก้ไขหรือเพิกถอนชื่อของบุคคลผู้โต้แย้ง 

และ (๒.๒) การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่อบุคคลผู้รายงานตัว

๒.๑) การแก้ไขหรือเพิกถอนชื่อของบุคคลผู้โต้แย้ง

เมื่อมีการเรียกให้บุคคลไปรายงานตัวเนื่องจากเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ดี 

หรอืเมือ่มกีารประกาศรายชือ่บคุคลผู้มีชือ่ในบญัชรีายชือ่ผูเ้กีย่วข้องกบัยาเสพตดิเป็นการทัว่ไปต่อสาธารณะก็ด ี ตามข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏ 

ตามเอกสารและข้อมูลที่ฟังเป็นยุติ มีบุคคลจ�านวนไม่น้อยที่โต้แย้งการมีช่ือของตนในบัญชีดังกล่าว และเรียกร้องให้มีการลบชื่อของ

บุคคลนั้นออกจากบัญชี

อย่างไรกต็าม ในการด�าเนนิการระยะแรก ไม่ปรากฏว่าองค์กรของรฐัทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายของรฐับาล 

ในการต่อสู้ขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติดได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติขององค์กรของรัฐต่อการด�าเนินการในเรื่องนี้ไว้เป็นการชัดเจน 

และอย่างเหมาะสมแต่ประการใด ผลที่ตามมาก็คือ องค์กรของรัฐที่ได้รับการร้องเรียนต่างก็ด�าเนินการไปตามที่ตนเองเห็นสมควร 

หากแต่ต่อมา ได้มีการน�าแนวทางการด�าเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยมาใช้บังคับเทียบเคียง ตัวอย่างเช่น

กรณีจังหวัดนครปฐม22 นายอ�าเภอ ผู้ก�ากับการต�ารวจภูธรอ�าเภอ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรอง 

รายช่ือที่มีการขอให้ลบออกจากบัญชีรายชื่อผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด พร้อมแสดงเหตุผล จากนั้น จึงรวบรวมข้อมูลส่งศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ต่อจากนั้นจึงส่งข้อมูลต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ 

ยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาแก้ไขในชั้นสุดท้าย

ต่อมา ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ ศตส.มท./๓๑๔ 

ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ แจ้งหลักเกณฑ์การจ�าหน่ายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือ

ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) มีชื่ออยู่ในบัญชีเป้าหมาย แต่ตรวจสอบพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

(๒) มีตัวตนและไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่ แต่ไม่สามารถสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อน�า

ไปสู่การขอหมายค้นหรือหมายจับจากศาลเพื่อด�าเนินคดี

(๓) ตรวจสอบพบว่าไม่มีตัวตนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชีเป้าหมาย

(๔) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ได้อาศัยอยู่จริง

(๕) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ทราบว่าอาศัยอยู่ที่ใด

(๖) มีชื่ออยู่ในบัญชีเป้าหมาย แต่เป็นผู้เสพ ไม่ใช่ผู้ค้า/ผู้ผลิต

(๗) เป็นชาวต่างชาติที่หลบหนีกลับประเทศแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารายงานตัวและผ่านการอบรมแล้วอาจจะได้รับการพิจารณาจากจังหวัดให้จ�าหน่ายช่ือ 

ออกจากบัญชีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากได้รับการรับรองความประพฤติโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้น�าชุมชน ผู้น�าทางศาสนา 

เป็นต้น และเมื่อได้มีการถอนชื่อออกจากบัญชี กระทรวงมหาดไทยจะถือว่าได้มีการเยียวยาแก้ไขแล้ว และจะไม่มีหนังสือรับรองใดๆ  

ไปยังบุคคลที่ร้องขอ แม้ว่าในการตรวจสอบจะไม่พบชื่อของบุคคลดังกล่าวก็ตาม

 22
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(๒.๒) การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่อบุคคลผู้รายงานตัว

ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามเอกสารหรือข้อมูลที่ฟังเป็นยุติ บุคคลผู้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองตามหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวหรือตามประกาศเป็นการทั่วไป นั้น ในระยะแรกกรณีผู้ค้า/ผู้ผลิต ออกมารายงานตัว ยังไม่

ให้ ศตส.จ./อ./กิ่ง อ. น�าไปลดยอดเป้าหมาย ซึ่ง ศตส.มท. จะได้ก�าหนดหลักเกณฑ์กรณีนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการก�าหนด

หลักสูตรโครงการท�าความดีเพื่อแผ่นดินไทย ซึ่งได้มีการก�าหนดให้มีกระบวนการฝึกอบรม ตลอดจนผ่านการรับรองจากผู้น�าท้องถิ่น 

ผู้น�าทางศาสนาท้องถิ่น หรือข้าราชการระดับสัญญาบัตร สามารถได้รับการเสนอช่ือต่อคณะกรรมการจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้

ลบชื่อออกจากบัญชีได้ ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดประกอบด้วยมาตรการสองด้าน ได้แก่ การให้โอกาสแก่ผู้มีชื่อเป็น 

ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลิกพฤติการณ์ด้านยาเสพติดอย่างสันติ และการใช้บังคับมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด23

 23
  โปรดดู ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๔๖ เรื่อง การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด, ข้อ ๔.๖.และ ๔.๗

 24
  โปรดดู รายงานเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑

ภายหลังครบก�าหนดเวลา ๓ เดือนของการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้ขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะ 

ยาเสพติด กล่าวคือ นับแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาและ 

ผลกระทบโดยรวมที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดอย่างกว้างขวาง นอกจากน้ี เน่ืองจากมี  

“คดีฆาตกรรมผู้บริสุทธิ์” ที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติดเป็นจ�านวนมากเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาการด�าเนินนโยบายของรัฐบาล 

ในการปราบปรามยาเสพติด ท�าให้มีผู้ได้รับความเสียหาย “โดยไม่เป็นธรรม” จากการด�าเนินนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล และองค์กร

พัฒนาเอกชนไปยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ “การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมในช่วงการด�าเนินการปราบปรามยาเสพติด” อันเป็น 

“การละเมิดสิทธิมนุษยชน” ต่อองค์กรระหว่างประเทศอีกด้วย

ดังนั้น ในส่วนนี้ จะได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงในสามประการ ได้แก่ ๑.๓.๑ ผลการด�าเนินงานการปราบปรามยาเสพติด ๑.๓.๒ 

ผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้ขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด และ ๑.๓.๓ การร้องเรียน

เกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ผลการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดและสภาพปัญหา
หรือผลกระทบโดยรวมที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าว

๑.๓

๑.๓.๑ ผลการด�าเนินงานการปราบปรามยาเสพติด24

ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๔๖ ผลการด�าเนินการปราบปรามยาเสพติด

ปรากฏ ดังนี้

๑.  ผู้ผลิต มีการด�าเนินการจับกุมผู้ผลิต ๔๔๐ ราย รวมผู้ต้องหา ๓๕๖ คน

๒.  นักค้ารายส�าคัญ มีการด�าเนินการจับกุมนักค้ารายส�าคัญ ๑,๗๒๑ ราย รวมผู้ต้องหา ๒,๐๑๓ คน

๓.  นักค้ารายย่อย มีการด�าเนินการจับกุมนักค้ารายย่อย ๑๔,๓๒๑ ราย รวมผู้ต้องหา ๑๕,๒๗๖ คน

๔.  ผู้ครอบครองยาเสพติด มกีารด�าเนนิการจบักมุผูค้รอบครองยาเสพตดิ ๒๐,๒๙๗ ราย รวมผูต้้องหา ๒๐,๗๙๘ คน

๕.  ผู้เสพ มีการด�าเนินการจับกุมผู้เสพ ๒๐,๗๑๑ ราย รวมผู้ต้องหา ๒๑,๘๗๔ คน

๖.  มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด อายัด รวม ๑,๖๐๘,๘๑๒,๖๑๒ บาท

๗.  ผู้ค้าที่มาแสดงตนต่อทางราชการ ๔๒,๓๗๒ คน

๘.  การด�าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวม ๑,๒๙๓ คน

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
19



๑.๓.๒ ผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้ข้ันแตกหักเพื่อเอาชนะ 
ยาเสพตดิ25

การด�าเนนินโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสูข้ัน้แตกหกัเพือ่เอาชนะยาเสพตดิได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อบุคคลในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบต่อชีวิตร่างกายของบุคคล กล่าวคือ ในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ ถึงวันที่ 

๓๐ เมษายน  ๒๕๔๖ มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นทั้งสิ้นจ�านวน ๒,๖๐๔ คดี และมีผู้เสียชีวิตจ�านวน ๒,๘๗๓ คน ซึ่งแบ่งออกเป็น (๑) คดี

ฆาตกรรม และ (๒) คดีวิสามัญฆาตกรรม ดังมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) คดีฆาตกรรม

จ�านวนคดีฆาตกรรมรวมทั้งสิ้น ๒,๕๕๙ คดี และจ�านวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น ๒,๘๑๙ คน จ�าแนกตามพฤติกรรม 

การตายได้ ดังนี้

• คดีฆาตกรรมที่ผู้ตายมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

คดีที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ๑,๑๘๗ คดี ผู้เสียชีวิต ๑,๓๗๐ คน จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว ๒๙ คดี ทราบตัวผู้ต้องหาแต่ยัง 

จับกุมไม่ได้ ๔๗ คดี อยู่ระหว่างสอบสวนหาตัวผู้กระท�าผิด ๑,๑๑๑ คดี

• คดีฆาตกรรมที่มีสาเหตุมาจากเรื่องอื่นๆ

เช่น ทะเลาะวิวาท ชู้สาว ประสงค์ต่อทรัพย์ ขัดแย้งทางธุรกิจ ฯลฯ รวมถึงคดีฆาตกรรมที่ไม่ทราบสาเหตุ 

รวมคดีที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ๑,๓๗๒ คดี ผู้เสียชีวิต ๑,๔๔๙ คน จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว ๕๓๑ คดี ทราบตัวผู้ต้องหา

แต่ยังจับกุมไม่ได้ ๒๖๐ คดี อยู่ระหว่างสอบสวนหาตัวผู้กระท�าผิด ๕๔๖ คดี

คดีฆาตกรรมที่มีสาเหตุมาจากเรื่องอื่นๆ สามารถจ�าแนกสาเหตุเป็นสองประเภทได้ ได้แก่ คดีที่ระบุสาเหตุ

ชัดเจน มีคดีที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ๘๓๔ คดี ผู้เสียหาย ๘๗๘ คน จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว ๔๓๑ คดี ทราบตัวผู้ต้องหาแต่ยังจับกุมไม่ได้ ๑๓๐ คดี อยู่

ระหว่างสอบสวนหาตัวผู้กระท�าผิด ๒๗๓ คดี และคดีที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดเจน มีคดีที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ๕๓๘ คดี ผู้เสียหาย ๕๗๑ คน 

จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว ๑๐๐ คดี ทราบตัวผู้ต้องหาแต่ยังจับกุมไม่ได้ ๑๓๐ คดี อยู่ระหว่างสอบสวนหาตัวผู้กระท�าผิด ๒๗๓ คดี

 25 
โปรดดู รายงานเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑

๙.  ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด รวม ๑๙๗,๕๕๐ ครั้ง

๑๐.  ปิดล้อมตรวจค้น รวม ๗๐,๓๑๖ ครั้ง

๑๑.  ตรวจค้นสถานบริการ รวม ๘๙,๙๗๔ ครั้ง

๑๒.  ลาดตระเวนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน รวม ๗,๑๘๕ ครั้ง

๑๓.  ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามแผนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน รวม ๖,๙๑๗ ครั้ง

๑๔.  ปิดล้อม ตรวจค้น ตามแผนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน รวม ๑,๔๐๗ ครั้ง

๑๕.  น�าผู้ค้ารายย่อยที่มารายงานตัวเข้าอบรมโครงการท�าความดีเพื่อแผ่นดิน รวม ๑๒,๘๗๘ คน

๑๖.  จ�านวนของกลางยาบ้าที่ยึดได้ รวม ๑๕,๕๖๖,๖๓๓ เม็ด

(๒) คดีวิสามัญฆาตกรรม

จ�านวนคดีวิสามัญฆาตกรรมรวมทั้งสิ้น ๔๕ คดี และจ�านวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น ๕๔ คน จ�าแนกตามพฤติกรรม 

การตายได้ ดังนี้

• คดีวิสามัญฆาตกรรมที่ผู้ตายมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

คดีที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ๓๕ คดี ผู้เสียชีวิต ๔๑ คน 

• คดีวิสามัญฆาตกรรมที่ไม่ทราบสาเหตุ 

คดีที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ๘ คดี ผู้เสียชีวิต ๑๑ คน 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ข้อสังเกต:

คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นช่วงการด�าเนิน

นโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้ขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด มีจ�านวนสูงผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนคดี

ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง ๒ ปีก่อน (พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๕) และหลัง (พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๘) การด�าเนินนโยบาย 

ดังกล่าว โดยในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีคดีฆาตกรรม

เกิดขึ้นเฉลี่ยเดือนละ ๔๕๔ คดี แต่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๖ ที่มีการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการ

ประกาศสงครามต่อสู้ขั้นแตกหักเพ่ือเอาชนะยาเสพติด มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นเฉลี่ยเดือนละ ๘๕๓ คดี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๗.๘๙  

ต่อเดือน

๑.๓.๓ การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การออกนโยบายที่แข็งกร้าวเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การปฏิบัติต่อกลุ่มผู้กระท�าความผิดด้าน 

ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดของรัฐบาลในขณะนั้น ท�าให้มีผู้ค้ายาเสพติดหลาย

คนถูกเจ้าหน้าที่กระท�า “วิสามัญฆาตกรรม” และบางรายถูก “ฆ่าตัดตอน” ทั้งนี้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณฯ ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดแนวทางการ 

ด�าเนินนโยบายฯ ออกมาในรูปแบบของการประกาศสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด ตลอดจนหน่วยงานที่น�านโยบายฯ ไปปฏิบัติ  

ต่างกต้็องเผชญิกบัการถูกวพิากษ์วจิารณ์จากองค์การสหประชาชาต ิ องค์การระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน หรอืหน่วยงานของไทย 

ที่ก�ากับดูแลด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของประชาชน จากนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมท้ังจาก

สื่อมวลชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับการออกนโยบายฯ ที่รุนแรงจนส่งผลให้เกิดการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้กระท�าความผิดด้าน

ยาเสพติดอย่างเกินกว่าเหตุและไม่เป็นธรรม เป็นเหตุให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ดังนี้

(๑) องค์กรสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

หลังจากทีก่ารประกาศสงครามกบัยาเสพตดิเริม่ต้นไปได้ไม่นานการปฏบิตังิานของรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร 

เริ่มเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในกลุ ่มองค์กรสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ นับตั้งแต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย 

ซึ่งออกมากล่าวถึงการด�าเนินการปราบปรามยาเสพติดดังกล่าวว่า เป็นการกระท�าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และได้ออกแถลงการณ์ผ่าน 

จดหมายเปิดผนึกถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรื่อง “ขอให้ยุติการปราบปรามยาเสพติดที่ใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชน” ซึ่ง 

เห็นว่า การขึ้นบัญชีด�าการวิสามัญฆาตกรรม และการฆ่าตัดตอน เป็นสิ่งที่น�าสังคมไทยไปสู่มิคสัญญี และได้เรียกร้องให้รัฐบาลระงับ 

มาตรการปราบปรามยาเสพติดที่ใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้สั่งการไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เร่งตรวจสอบ 

การเสียชีวิตของผู้ที่ถูก “วิสามัญฆาตกรรม” และถูก “ฆ่าตัดตอน” และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน โดยนายวสันต์ พานิช  

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ค้ายาเสพติดขาดการอ้างอิงหลักฐานที่ชัดเจนและ 

ไม่มีพยานยืนยันได้แน่ชัดว่า บุคคลท่ีมีชื่อในบัญชีรายชื่อนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ และสาเหตุส�าคัญอีก 

ประการหนึ่งที่ท�าให้มีผู้ถูกฆ่าตัดตอนเป็นจ�านวนมาก คือ การตีความของผู้ปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จากการที่ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ 

ยาเสพติดระดับอ�าเภอแห่งหนึ่ง ซึ่งจัดเป็นองค์กรที่น�านโยบายไปปฏิบัติ ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของหนังสือที่แจ้งให้ผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีมา 

รายงานตัวต่อศูนย์ฯ ว่า “หากไม่มารายงานตวัจะไม่รับรองความปลอดภัยในทกุกรณี” และด้วยเหตนุี ้คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิ

จึงได้รับการร้องเรียนจากญาติของผู้ที่ได้รับความเสียหายให้ช่วยด�าเนินการตรวจสอบ ทั้งในส่วนของการด�าเนินคดีโดยมิชอบและ 

การเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากการประกาศสงครามกับยาเสพติดในช่วงปี ๒๕๔๖ ซึ่งผลการตรวจสอบของ กสม. พบว่ามีจ�านวน ๕๐ 

กรณี ที่ผู้เสียชีวิตเป็นผู้บริสุทธิ์ และทาง กสม. ได้น�าหลักฐานการร้องเรียน รวมทั้งผลการตรวจสอบจ�านวน ๔๐ กรณี ส่งให้แก่กรม

สอบสวนคดีพิเศษแล้ว โดยผ่านทางนายสมชาย หอมละออ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความ

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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จากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๔๗ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการสรุปผลการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณฯ ระบุว่า เพียงแค่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 

๒๕๔๖ คณะกรรมการฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐมากถึง ๒๐๗ กรณี และ 

จนถงึเดอืนธนัวาคม ๒๕๔๖ มจี�านวนค�าร้องเรียนรวมทัง้สิน้ ๒๕๖ กรณ ี ทัง้นี ้ คณะกรรมการฯ ได้รบัข้อมลูมาจากการให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งเอกสารมาประกอบการพิจารณาตลอดจนให้ผู้ร้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายอ�าเภอ เจ้าหน้าทีต่�ารวจ และบคุคลอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องในแต่ละพืน้ทีม่าให้ถ้อยค�าด้วยวาจาอกีครัง้ ซึง่คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่า 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการน�านโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติมีอยู่ ๔ ประการที่ส�าคัญ ได้แก่

ประการแรก การขึ้นบัญชีผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นกระท�าในระยะเวลาอันส้ันและมิได้ผ่าน

กระบวนการกลั่นกรอง ส่งผลให้มีผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดถูกขึ้นบัญชีเป็นจ�านวนมาก 

ประการที่สอง การน�าสถิติการจับกุมมาเป็นหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ท�าให ้

เจ้าหน้าที่ต้อง “ท�ายอด” จึงท�าให้เกิดการจับกุม ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกปรักปร�าว่ามีส่วนพัวพันกับเรื่องยาเสพติดโดยอาศัยหลักฐานที่เป็นเท็จ 

ประการที่สาม การวิสามัญฆาตกรรมหลายกรณีกระท�าไปโดยอ้างว่าผู้ที่ถูกวิสามัญฯ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึง

ท�าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาพยานหลักฐานที่สมเหตุสมผลมาด�าเนินคดีได้ 

ประการสุดท้าย การเร่งด�าเนนิการตรวจยดึและอายดัทรพัย์สนิของผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพตดิด้วยต้องการท�าลาย 

ขบวนการค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ท�าให้ขาดการสอบสวนว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาจากการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ จึงท�าให้

เกิดการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหายว่า ทรัพย์สินที่ถูกทางการยึดไปนั้นเป็นทรัพย์มรดกบ้าง หรือได้มาจากการประกอบอาชีพ

สุจริตบ้าง
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 ชุติมา บ�ารุงญาติ, “ผลผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด” วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่, พ.ศ. ๒๕๕๒

ปัญหาทั้งสี่ประการในข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ยึดหลักกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดในการ 

ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณฯ และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านทางบทความของ 

สมาคมฯ เรื่อง “ฆาตกรรมเชิงนโยบาย”26 กล่าวโจมตีนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณฯ ว่า เป็นนโยบาย 

ที่ละเมิดกฎหมายภายในประเทศ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติมาตรการในการ 

ปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎหมายระหว่างประเทศ เรื่องหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของ

กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมอืงและสิทธิทางการเมอืง ซึง่รฐับาลไทยได้ลงนามรบัรองไว้เมือ่วนัที ่๒๙ ตลุาคม  ๒๕๓๙ สมาคม

สิทธิเสรีภาพของประชาชนเห็นว่า การด�าเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายและท�าลาย

กระบวนการยุติธรรมในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประเด็นแรก รัฐบาลได้จัดตั้ง ศตส. ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการรวมศูนย์อ�านาจในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นข้อดีในเรื่องของการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่า 

๒๐ ฉบับ และเมื่อพิจารณาในเรื่องของการปฏิบัติแล้ว รัฐบาลมิได้มีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งขาดการก�ากับดูแลให้การปฏิบัติด�าเนินไปตามครรลองของกฎหมายด้วย

การที่รัฐบาลมอบอ�านาจให้ ศตส. ระดับจังหวัดและระดับนครบาล ซึ่งอยู่ในการบังคับบัญชาของกระทรวง

มหาดไทย จัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ต้องสงสัยว่าพัวพันกับการค้ายาเสพติดนั้นถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายของ

ไทยรองรับเพียงเฉพาะอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินเท่านั้นในการจัดท�าบัญชีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด โดยที่มิได้ครอบคลุมถึงหน่วยงานในสังกัดของ

กระทรวงมหาดไทย 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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การระบุลงไปในตอนท้ายของหนังสือที่แจ้งให้ผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีมารายงานตัวต่อ ศตส. ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืน ศูนย์ต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติดจะไม่รับรองความปลอดภัยในทุกกรณี” แสดงถึงการกระท�าที่เป็นการคุกคามและข่มขู่ประชาชนอย่างชัดเจน 

โดยปกติภายหลังจากที่การวิสามัญฆาตกรรมได้เกิดขึ้นแล้ว ต้องมีกระบวนการตามกฎหมายในการชันสูตรพลิกศพ โดยมีเจ้าพนักงาน 

๔ ฝ่ายร่วมกัน และต้องท�าส�านวนการเสียชีวิตส่งให้อัยการน�าคดีขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญามาตรา ๑๕๐ แต่จากการเก็บข้อมูลของสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกี่ยวกับจ�านวนคดีที่เป็นวิสามัญฆาตกรรมในช่วงเดือน

กมุภาพนัธ์ – มนีาคม  ๒๕๔๖ ซ่ึงมผีูเ้สยีชีวติ ๖๐ คน นัน้ ปรากฏว่า จ�านวน ๔๖ คน ไม่ได้ต่อสู้หรือขดัขนื รวมทัง้ไม่มอีาวธุพร้อมทีจ่ะต่อสู ้

กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ และจ�านวน ๑๔ คน ตรวจพบอาวุธอยูก่บัตวั นอกจากนี ้มผีูเ้สยีชวิีตบางรายทีศ่พถกูเคลือ่นย้ายก่อนหน้าทีเ่จ้าพนกังาน 

๔ ฝ่าย จะมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสีย

ชีวิตขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ ประเด็นสุดท้าย กรณีการเสียชีวิตที่เป็นผลมาจากการฆ่าตัดตอน พบว่าหลายกรณีมีพยานหลักฐานที่

เชื่อถือได้ว่า เจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงมือกระท�าเอง มิใช่การฆ่าตัดตอนกันเองระหว่างกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด หรือกลุ่มอิทธิพลที่มีความขัดแย้งกัน

ตามที่รัฐบาลได้ออกมาแถลง เช่น มีลักษณะการเสียชีวิตที่คล้ายคลึงกัน ชนิดของอาวุธที่ใช้ในการฆาตกรรมเป็นชนิดเดียวกัน ผู้เสียชีวิต

ถูกยิงในระหว่างการเดินทางไปหรือกลับจากการรายงานตัว เหล่านี้เป็นต้น ประกอบกับคดีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการฆ่าตัดตอนนั้น  

เจ้าหน้าที่ต�ารวจยังไม่สามารถด�าเนินการจับกุมหรือหาตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้

ด้วยเหตุนี้ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงได้เสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทบทวนตรวจสอบ

รายชื่อที่อยู่ในบัญชีด�า เร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัดตอนมาด�าเนินคดีตามกฎหมาย ยุติการใช้ความรุนแรงพร้อมทั้งส่งเสริม

ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ควบคุมอุปสงค์ของยาเสพติด ตลอดจนปรับปรุงระบบกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของนายศรีรักษ์ ผลิพัฒน์  

ผู้อ�านวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ที่ต้องการให้รัฐบาลหยุดใช้นโยบายความรุนแรงในการปราบปรามยาเสพติด  

และให้ตรวจสอบทุกกรณีที่มีการวิสามัญฆาตกรรมและการฆ่าตัดตอน

การกล่าวโจมตีการประกาศสงครามกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณฯ ขององค์กรสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศ มีประเด็นที่คล้ายคลึงกันซึ่งพอจะสรุปออกมาได้ คือ ประการแรก การประกาศสงครามดังกล่าวถูกมองว่าเป็นนโยบายที่ 

ส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรุนแรงในสังคมและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติที่ขัดต่อหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ประการที่สอง  

เจ้าหน้าที่ผู้น�านโยบายฯ ไปปฏิบัติต้องการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ และด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่นโยบายฯ  

ได้ระบุไว้ จึงมุ ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการปราบปรามโดยที่มิได้ค�านึงถึงกรอบของกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรม 

ประการสุดท้าย การวิสามัญฆาตกรรมและการฆ่าตัดตอนที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจในทางที่ไม่เหมาะสม

และเกนิกว่าเหต ุจงึเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเกิดความเสียหาย

ดังนั้น สิ่งที่องค์กรเหล่านี้ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลด�าเนินการเพ่ือเยียวยาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ของประเทศให้ดขีึน้ จงึเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั คือ ต้องการให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้หลายๆ ฝ่ายได้ร่วมตรวจสอบและกลัน่กรองรายชือ่ 

ผูค้้ายาเสพตดิทีป่รากฏอยูใ่นบญัชดี�า เนือ่งจากเหน็ว่าเป็นบญัชรีายชือ่ทีจ่ดัท�าขึน้มาแบบ “ต่างคนต่างท�า” และไม่สามารถน�ามาใช้เป็น

มาตรฐานในการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนต้องการให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบกรณีผู้เสียชีวิตจากการวิสามัญฆาตกรรมและการฆ่าตัดตอน 

ทุกกรณี และพร้อมกันนี้รัฐบาลต้องชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย

นอกจากการกล่าวถึงมาตรการดังกล่าวขององค์กรสิทธิมนุษยชนภายในประเทศแล้ว องค์กรต่างประเทศ 

ที่เฝ้าระวังด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ก็ได้มีการกล่าวถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบของไทยจากการปราบปรามยาเสพติดด้วยมาตรการ 

ที่เด็ดขาดและรุนแรงด้วย โดยองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ ก็ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง

เกินกว่าเหตุในการปราบปรามด้วยเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ นางแอสมา จาฮันกีร์ (Asma Jahangir) ซึ่งด�ารง 

ต�าแหน่งผู้แทนพิเศษของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ด้านการตรวจสอบการวิสามัญฆาตกรรม การสังหาร หรือ 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
23
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การฆ่าโดยพลการ (UN Commission on Human Rights on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions) ได้ออก 

แถลงการณ์แสดงความกังวลในเร่ืองที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๑,๐๐๐ คน จากการปราบปรามการกระท�าความผิดด้านยาเสพติดของ 

รัฐบาลไทย โดยขอให้มีการสอบสวนผู้เสียชีวิตทุกกรณีอย่างโปร่งใส และได้เรียกร้องให้ทางการไทยให้ความมั่นใจว่า “จะยึดถือ 

ข้อจ�ากัดในการใช้อาวุธร้ายแรงตามที่มีก�าหนดไว้ในหลักการพื้นฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการใช้ก�าลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที ่

บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่มีข้อยกเว้น”27

ต่อมา ในวนัที ่๓ มนีาคม  ๒๕๔๖ ส�านกังานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติได้แจ้งมายงัรฐับาลไทย 

ว่า ทางส�านักงานฯ จะส่งผูแ้ทนพเิศษมายงัประเทศไทยเพือ่ตรวจสอบการฆ่าตดัตอนทีไ่ด้เกดิขึน้ในช่วงเดือนแรกของการประกาศสงคราม 

ข้ันแตกหกักบัยาเสพตดิ และคณะกรรมาธกิารสทิธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาตยิงัคงเฝ้าตดิตามสถานการณ์ด้านสทิธิมนุษยชนของไทย 

อยู่โดยตลอด และต้องการให้ทางการไทยชี้แจงเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการด�าเนินการปราบปรามยาเสพติด 

อย่างรนุแรง ซึง่รายงานสถานการณ์สทิธมินษุยชนประจ�าปีทีไ่ทยมีพันธะต้องส่งให้องค์การสหประชาชาติ ในฐานะทีเ่ป็นคณะกรรมาธกิาร 

ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาตินั้น มิได้ให้รายละเอียดหรือค�าชี้แจงที่น่าพอใจในเรื่องการกระท�าที่เข้าข่ายการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนเท่าใดนัก

ดังนั้น ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมาธิการชุดนี้ได้ส่งเอกสารถึงรัฐบาลไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อขอให้ 

ชี้แจงประเด็นต่างๆ ถึง ๒๖ ประเด็น ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาว่าด้วยการให้ความคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ไทยได้ให้สัตยาบันรับรองไว้ โดยได้ผนวกเอาเรื่องการท�าสงครามกับยาเสพติดเข้าไว้ด้วย ซึ่งคณะ 

กรรมาธิการฯ ต้องการให้รัฐบาลไทยชี้แจงมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องสงสัยที่ถูกสังหารโดยเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย 

และข้ันตอนการสอบสวนยอดผู้เสียชีวิตจากการท�าสงครามกับยาเสพติด ตลอดจนอธิบายถึงวิธีการเยียวยาทางกฎหมายต่อเหยื่อผู้ถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย และเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและผู้ติดยาเสพติด

ที่อยู่ในอารักขาของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ทั้งน้ี ทางองค์การสหประชาชาติยังคงมีความประสงค์ที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบในช่วงวันที่ 

๒๖ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน  ๒๕๔๘ ด้วย

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian Human Rights Commission: AHRC) ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศได้ตั้งค�าถามแก่รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณฯ เช่นเดียวกันว่า เพราะเหตุใดหลักกฎหมายจึงกลายเป็นเหยื่อของการ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยได้กล่าวหารัฐบาลไทยว่า ได้เปิดทางให้มีการสังหารผู้ถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดได้อย่างปราศจาก

การถูกตั้งข้อหาจ�านวนมากกว่า ๒ พันคน และเห็นว่า ผลของการวิสามัญฆาตกรรมจะน�าไปสู่ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งกว่าความ

เสียหายที่เกิดจากการค้าและการเสพยาเสพติด นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการดังกล่าวยังได้น�าเสนอรายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกรณี 

ที่รัฐต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งหมายรวมถึงประเทศไทยด้วย เพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงส่งผลให้เกิดวงจรการกระท�าผิด

อย่างซ�้าซากและท�าให้ยากต่อการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น และการที่ พ.ต.ท.ทักษิณฯ ได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรม เป็น

สิ่งท่ีท�าให้ภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปในเชิงลบ เพราะถูกมองว่าเป็นประเทศที่ละเลยหลักกฎหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังน้ัน  

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียจึงได้เรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณฯ สร้างความมั่นใจแก่ประชาคมโลกว่า กระบวนการแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรมของไทยต้องได้รับการปฏบัิตติามหลักแห่งกฎหมาย การวิสามญัฆาตกรรมท่ีเกิดขึน้ควรต้องยุติลง และผูท้ีถ่กูกล่าวหา 

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับการกระท�าความผิดด้านยาเสพติดต้องได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม รวมทั้งต้องอนุญาตให้มีการ

ตรวจสอบจากนานาชาติได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นอิสระภายใต้การก�ากับดูแลขององค์การสหประชาชาติด้วย

การวิพากษ์วิจารณ์ขององค์กรต่างประเทศที่เฝ้าระวังด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีมุมมองไปในทิศทาง 

เดียวกัน คือ การขึ้นบัญชีด�า การวิสามัญฆาตกรรม และการฆ่าตัดตอนที่เกิดขึ้นในช่วงของการประกาศสงครามกับยาเสพติดของ 

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณฯ เป็นการกระท�าที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ถึงขั้นเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมุ่งเน้น 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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นายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี

ประกาศนโยบาย

บุคคลที่มีชื่อในบัญชีรายงานตัว

จัดท�าบัญชีด�า

มติ ครม./ค�าสั่งผู้บังคับบัญชา

ในรูปแบบหนังสือเวียน/

หนังสือสั่งการ

(มาตรการกดดัน)

(มาตรการกดดัน)

ต้องรายงานผลการด�าเนินการ

ต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน/ผู้บังคับบัญชา 

ต้องน�าผลไปรายงานต่อ รมต.

โดยเร่งด่วนภายในก�าหนดเวลา

การใช้วาจาที่รุนแรง

ในการประกาศนโยบาย/มติ ครม. 

ที่มีหลักการอนุมัติให้ผู้บังคับบัญชา

สามารถด�าเนินการกับข้าราชการ

ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่

ไม่เป็นไปตามนโยบาย/เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รับไปปฏิบัติโดยเร่งด่วน/

มีระยะเวลาที่จ�ากัด

ผู้เสียหาย/ญาติผู้เสียหายร้องเรียน

ต่อหน่วยงานของรัฐ/ฟ้องคดีต่อศาล

สูญหายระหว่างการเดินทางกลับ

จากการรายงานตัว

ถูก ตร.วิสามัญฆาตกรรม

โดยอ้างเหตุขัดขวางการจับกุม

ถูกฆาตกรรมโดยไม่ทราบตัว

ผู้กระท�าความผิด ซึ่ง ตร.แถลงว่า

เป็นการ “ฆ่าตัดตอน” 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของฝ่ายบริหารและแผนปฏิบัติการของผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ

เพื่อผลักดันนโยบายดังกล่าวให้บรรลุผล

ประสิทธิผลด้านการปราบปรามมากจนเกินไปและมิได้ให้ความใส่ใจหรือยึดถือหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงาน  

ประกอบกับตัวนโยบายฯ เองก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้มีการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามด้วย จึงส่งผลให้ภาพลักษณ์ของไทยในสายตา 

ของนานาชาติเป็นไปในทางลบ ซึ่งองค์กรต่างๆ ข้างต้นได้ออกมาเรียกร้องในสิ่งเดียวกัน คือ ต้องการให้รัฐบาลไทยจัดตั้งคณะกรรมการ 

ทีเ่ป็นกลางและมคีวามเป็นอสิระขึน้มาตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการวสิามญัฆาตกรรมและการฆ่าตดัตอนทีเ่กดิขึน้ เพือ่คนืความเป็นธรรม

ให้แก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และอนุญาตให้นานาชาติได้เข้ามาตรวจสอบการเสียชีวิตที่เป็นผล 

สืบเนื่องมาจากการประกาศสงครามกับยาเสพติดด้วย

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวม
ของเหตุการณ์กวาดล้างยาเสพติด

ในประเทศเม็กซิโก



โดยท่ีประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีการด�าเนินนโยบาย

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง หากแต่การด�าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดของประเทศเม็กซิโก โดยเฉพาะใน

ช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๖ - ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่นายเฟลิเป้ คาลเดรอน (Felipe Calderon) เป็นประธานาธิบดี 

ได้ก่อให้เกิดปัญหาการลักพาตัว (abduction) หรือปัญหาคนถูกบังคับให้สูญหาย (enforced disappearance) เป็นจ�านวนสูงมาก 

ผดิปกติ ก่อให้เกดิกระแสต่อต้านจากประชาชนโดยรวมในประเทศเมก็ซิโกซึง่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนนินโยบายปราบปรามยาเสพตดิ 

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนข้อเรียกร้องจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง สภาพการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

จากการด�าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดของนายเฟลิเป้ คาลเดรอน มีลักษณะที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับนโยบายของรัฐบาล 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ไม่มากก็น้อย การศึกษาข้อเท็จจริง 

และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดในประเทศเม็กซิโกประกอบด้วยนั้น ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

วิจัยในอันที่จะท�าให้มองเห็นและเข้าใจสภาพการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดใน

ประเทศไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดในประเทศเม็กซิโกเป็นการศึกษาข้อมูล

โดยสังเขป เพื่อให้เห็นถึงสภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๖ - ค.ศ. ๒๐๑๒ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่การด�าเนินนโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในวงกว้างเป็นหลัก 

ดังนั้น จึงสามารถแบ่งหัวข้อในการศึกษาในส่วนนี้ออกได้เป็นสองประการ ได้แก่ ๒.๑ สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวม

ของการด�าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดในประเทศเม็กซิโก ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๖ - ๒๐๑๒ และ ๒.๒ หน้าที่ของรัฐบาลใน

การจัดการและแก้ไขปัญหาการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

ของเหตุการณ์กวาดล้างยาเสพติดในต่างประเทศ: 
กรณีศึกษาประเทศเม็กซิโก

สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวม

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
28



ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) นายเฟลิเป้ คาลเดรอน ประธานาธิบดีของประเทศเม็กซิโกในขณะนั้น ได้จัดท�านโยบาย  

“ท�ำสงครำมกบัยำเสพตดิ” (the war on drugs) อนัน�ามาซึง่ปัญหาการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในลกัษณะต่างๆ เกดิขึน้ “ในวงกว้าง” 

“อย่างต่อเนื่อง” และ “อย่างเป็นระบบ” ทั้งการฆ่าคนตาย การวิสามัญฆาตกรรม ตลอดจนปัญหาความรุนแรงต่างๆ อันเน่ือง

มาจากยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในระหว่างระยะเวลาด�าเนินนโยบายดังกล่าวตลอดหกปีนั้น มีบุคคล  

“ถูกลักพาตัว” หรือ “ถูกบังคับให้สูญหาย” อย่างกว้างขวาง (widespread enforced disapperances) เป็นจ�านวนสูงมากถึง

ขนาดผิดปกติ กล่าวคือ มากกว่า ๖๐,๐๐๐ คน และตามข้อเท็จจริง นับแต่บุคคลถูกลักพาตัวหรือถูกบังคับให้สูญหายไป ไม่มีผู้ทราบ 

ชะตากรรมหรือพบเห็นบุคคลต่างๆ เหล่านั้นอีกเลย ในขณะเดียวกัน ก็ไม่มีการลงโทษหรือน�าตัวผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเช่นนั้น 

มาฟ้องร้องคดีต่อศาลแต่อย่างใด เป็นที่น่าสังเกตว่าปัญหาการลักพาตัวหรือการบังคับให้คนสูญหายที่เกิดขึ้นจ�านวนมากนี้เกี่ยวพัน

และมีความเกี่ยวโยงทั้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของรัฐ และขบวนการอาชญากรรมอย่างเป็นระบบและเห็นได้ชัด ดังจะได้กล่าวใน 

รายละเอียดต่อไป

ปัญหาการลักพาตัวบุคคลหรือการบังคับให้บุคคลสูญหายดูเหมือนจะเป็นปัญหาการก่ออาชญากรรมร้ายแรงอันเป็น “การ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน” ที่เกิดขึ้น “มากที่สุด” จากการด�าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล นายเฟลิเป้ คาลเดรอน อันน�าซึ่ง

การเรียกร้องจากประชาชนทั่วประเทศ ตลอดจนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ให้รัฐบาลเม็กซิโกแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น

ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึง ๒.๑.๑ สภาพการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมจากการด�าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพ

ติดของรัฐบาลเม็กซิโกในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และ ๒.๑.๒ บทวิเคราะห์เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ท�าให้เกิดการก่ออาชญากรรมอันเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน (แนวทางใหม่ในการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น)

สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวมของการด�าเนินนโยบายปราบปราม
ยาเสพติดในประเทศเม็กซิโก ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๖ – ค.ศ. ๒๐๑๒

๒.๑.๑ สภาพการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมจากการด�าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติด
ของรัฐบาล28 

เม่ือเข้ารับต�าแหน่งประธานาธบิดแีห่งประเทศเมก็ซโิก เมือ่เดอืนธนัวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙)29 นายเฟลเิป้ 

คาลเดรอน ก็ได้ประกาศนโยบาย “ท�ำสงครำมกับยำเสพติด” และได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆ อย่างแข็งขัน

เพราะผู้คนจ�านวนมากต่างหวาดผวาต่อขบวนการค้ายาเสพติดที่แผ่ขยายอิทธิพลมืดไปหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ในการด�าเนินนโยบาย 

ท�าสงครามกับยาเสพติดดังกล่าว นายเฟลิเป้ คาลเดรอน ได้ระดมก�าลังต�ารวจและทหารเป็นจ�านวนมากเพื่อต่อสู้กับเหล่าอาชญากร

และกลุ่มอาชญากรรมด้วยมาตรการที่รุนแรงและจริงจังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รัฐบาลของนายเฟลิเป้ คาลเดรอน ได้รับการสนับสนุน 

ทางการเงินจากสหรัฐอเมริกาผ่านข้อริเริ่มเมริด้า (Mérida Initiative)30 เพื่อใช้ในภารกิจของรัฐบาลในการต่อสู้กับภัยคุกคามต่างๆ 

จากการค้ายาเสพติด (drug trafficking) การก่ออาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้น (transnational organized crime) และการ 

ฟอกเงิน (money laundering) 

๒.๑

 28
ข้อมูลที่ระบุในส่วนนี้ คัดและเรียบเรียงมาจากรายงานของฮิวแมนไรท์วอทช์ ซึ่งได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการสูญหายของบุคคลในประเทศเม็กซิโก  

โดยจัดท�าขึ้นระหว่างเดือนมกราคม ๒๐๑๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๐๑๓ รายละเอียด โปรดดู Human Rights Watch, Mexico’s disappeared, The Enduring 

Cost of a Crisis Ignored, 2013. 
 29

  นายเฟลิเป้ คาลเดรอน ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีของประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๒ 
 30
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fealac/thai_latin_america_focus_detail.phpMsection=2&id=44 (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗)
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อย่างไรก็ตาม มิเพียงแต่การกวาดล้างยาเสพติดด้วยความรุนแรงโดยก�าลังทหารและต�ารวจจ�านวนมากจะมิได้ช่วย 

ให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเข้มแข็ง แต่ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าตลอดระยะเวลาของการด�าเนินนโยบายท�าสงครามกับ 

ยาเสพติดของรัฐบาล ที่มีนายเฟลิเป้ คาลเดรอน เป็นประธานาธิบดีนั้น กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ - ค.ศ. ๒๐๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๕) มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและในวงกว้างทั่วประเทศเม็กซิโก นอกจาก

การเสียชีวิตดังกล่าวแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดอันเป็นผลกระทบจากการกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลเห็นจะ 

ได้แก่ ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ เป็นต้นมา มีคดีร้องเรียนเกี่ยวกับคนสูญหายเป็นจ�านวนไม่ต�่ากว่า ๒๕๐ คดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนสูญหาย 

เป็นจ�านวนหลายหมื่นคน ทั้งนี้ ในจ�านวนนี้มีไม่ต�่ากว่า ๑๔๙ คดีที่ (องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนมีหลักฐานแน่ชัด) พบว่าเป็น 

“การบังคับให้บุคคลสูญหาย” (enforced disappearance) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าดังกล่าว 

ในภาพรวม ตัวอย่างเช่น มลรัฐ Coahuila มีบุคคลสูญหายเฉพาะในมลรัฐนี้เป็นจ�านวน ๑,๘๓๕ คน นับแต ่

เดอืนธนัวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ - เดอืนเมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒31 หรอืตามบญัชรีายชือ่ทีจ่ดัท�าขึน้โดยกระทรวงมหาดไทยและส�านกังานอยัการ 

สหพันธรัฐ (the Federal Prosecutor’s Office) ปรากฏชื่อบุคคลผู้สูญหายหรือหายตัวไปในระหว่างช่วงเวลาที่นายเฟลิเป้ คาลเดรอน 

เป็นประธานาธิบดี เป็นจ�านวนมากกว่า ๒๕,๐๐๐ คน ซึ่งยังคงไม่ทราบชะตากรรม และในจ�านวนนี้มีทั้งผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ด้วย

ในเชิงรายคดี ในส่วนนี้ อาจพอยกตัวอย่างของคดีการบังคับบุคคลให้สูญหายในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นกรณีศึกษา 

ที่แสดงถึงสภาพการณ์โดยรวมของการด�าเนินนโยบายกวาดล้างยาเสพติดของรัฐบาล โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยแบ่งออกเป็นห้ากรณี

ใหญ่ๆ ได้แก่

(๑) กรณีการเข้าไปมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของรัฐในการปฏิบัติการอันท�าให้บุคคลสูญหาย 

(๒) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รีบด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็นโดยทันทีภายหลังเกิดการสูญหายของบุคคล 

(๓) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจกระท�าการให้เกิดข้อผิดพลาดหรือท�าข้อมูลเท็จอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน 

เพื่อติดตามค้นหาผู้สูญหาย 

(๔) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวโทษหรือกล่าวหาบุคคลผู้สูญหายไป 

(๕) กรณีมีความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมมือกับกลุ่มอาชญากรรม ที่จัดตั้งข้ึนในการท�าให้บุคคลสูญหาย  

(เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์ในข้อมูลของญาติผู้เสียหาย) 

โดยแต่ละกรณีนั้น สามารถแยกพิจารณาในรายละเอียดได้ ดังนี้

(๑) กรณีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของรัฐในการปฏิบัติการอันท�าให้บุคคลสูญหาย

ตามข้อมูลท่ีได้องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนได้รับประกอบหลักฐานที่แน่ชัด ในการสูญหายของบุคคล

จ�านวนมากในช่วงระหว่างการด�าเนินนโยบายกวาดล้างยาเสพติดของรัฐบาลของนายเฟลิเป้ คาลเดรอน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของ

รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในหลายๆ กรณี ในที่นี้ขอยกตัวอย่างบางกรณี ได้แก่

(๑.๑) กรณีการเข้าไปมีส่วนร่วมปฏิบัติการอันท�าให้บุคคลสูญหายของเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชนาวี (the 

Navy personnel)

ตวัอย่างเช่น กรณกีารสูญหายไปของนาย José Fortino Martinez Martinez อาย ุ๓๓ ปี (เดอืนมถินุายน 

ค.ศ. ๒๐๑๑) หรอืกรณกีารสญูหายไปของนาย Jesus Victor Liano Munoz อาย ุ ๒๒ ปี และนาย René Azael Jasso Maldonado 

(เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑) 

นาย José Fortino Martinez Martinez ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อร่วมกับภรรยาในโรงเรียน 

แห่งหนึ่งในเมือง NuevoLaredo ในมลรัฐ Tamaulipas

ภรรยาของนาย Martinez เล่าให้ฟัง32 ว่า ในวันที่ ๕ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑ ขณะที่นาย José Fortino  

Martinez Martinez นอนหลับอยู่กับภรรยาและบุตรอีกสี่คน (อายุ ๑๖ ปี ๑๒ ปี ๗ ปี และ ๓ ปี ตามล�าดับ) เวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น.  

 31  
โปรดดู Human Rights Watch, Mexico’s disappeared, The Enduring Cost of a Crisis Ignored, อ้างแล้ว, หน้า ๒.

 32  
นาง Oralia Guadalupe Villasenor Vasquez ภรรยาของนาย Martinez ให้สัมภาษณ์แก่องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights 

Watch) ณ เมือง Monterry มลรัฐ Nuevo Leon เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๒

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
30



ทุกคนต้องตกใจตืน่ขึน้กลางดกึ เนือ่งจากมีเสยีงดงัโครมครามท่ีประตหูน้าบ้าน ภรรยาของนาย Martinez ใช้ไฟฉายส่องดู เหน็ชายฉกรรจ์

ปิดบังใบหน้าจ�านวนเจ็ดหรือแปดคนยืนอยู่ในห้องนอน ชายทั้งหมดนั้นมีอาวุธขนาดใหญ่และสวมชุดกันกระสุน (bulletproof vests)  

ซึ่งระบุว่า “ราชนาวี” (“Marina” หรือ “Navy” ในภาษาสเปน) ภายหลังจากที่ชายทั้งหลายนั้นตรวจค้นบ้านของตน แล้วชายคนหนึ่ง 

ได้พูดกับอีกคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าทีมว่า “นี่เป็นครอบครัวธรรมดาเท่านั้น” ชายคนนั้นได้กล่าวขอโทษต่อภรรยาของ 

นาย Martinez ส�าหรับการท�าให้ประตูหน้าบ้านเสียหาย และได้มอบเงินจ�านวน ๒๐๐ เปโซ เพื่อค่าเสียหาย และกล่าวว่ามีคนแจ้งว่า  

มีสิ่งผิดปกติที่นี่ และนี่คือเหตุผลที่ท�าไมพวกเรา จึงเข้ามาในบ้านในลักษณะเช่นนี้

จากนั้นชายคนหนึ่งได้น�าตัวนาย Martinez ไปนอกบ้านเพื่อสอบถาม ภรรยาของนาย Martinez  

สังเกตเห็นรถยนต์และรถบรรทุกจอดอยู่ถนนทางเข้าบ้านรวมจ�านวน ๑๔ คัน ซึ่งมีเครื่องหมายราชนาวี มีปืนจ�านวนหน่ึงอยู่บน 

รถบรรทุกคันหนึ่ง และรถยนต์อีก ๔ คัน ไม่มีเครื่องหมายใดๆ หลังจากสอบถามนาย Martinez ครู่ใหญ่ๆ แล้ว ชายคนนั้นก็ปล่อยให้ 

นาย Martinez เข้าไปในบ้าน แต่หลังจากนั้นไม่กี่นาที ชายเหล่านั้นได้เรียกนาย Martinez ออกไปนอกบ้านอีกครั้งหนึ่ง และบอกว่า 

พวกเขาจ�าเป็นต้องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของนาย Martinez ชายเหล่านั้นได้บอกให้ภรรยาและบุตรทั้งสี่คนรออยู่ภายในบ้าน 

หลังจากนั้นประมาณครึ่งช่ัวโมง ภรรยาของนาย Martinez ได้ยนิเสียงเอ๊ียดของล้อรถ จึงได้ออกไปดขู้างนอกบ้าน และพบว่ารถยนต์ 

คันหนึ่งก�าลังแล่นออกไป เพ่ือนบ้านหลายคนที่ยืนรวมตัวกันด้านนอกบอกแก่ภรรยาของ Martinez ว่าเห็นชายเหล่าน้ันน�าตัวนาย  

Martinez ไว้ในรถยนต์คันหนึ่งก่อนแล่นออกไป

ภรรยาของนาย Martinez (พร้อมกบับตุรทกุคน) จงึรีบขบัรถยนต์ของตนตดิตามไปโดยทนัท ี จนกระทัง่ 

ติดตามไปถึงทางหลวงสายหนึ่งใกล้กับสนามบินและติดตามไปอีกระยะหนึ่ง และเห็นว่าชายเหล่านั้นก็กระท�ากับบ้านหลังอ่ืนๆ 

เช่นเดียวกับที่เขากระท�ากับครอบครัวของตน จนกระทั่งได้ตามมาถึงชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นซึ่งมีอาวุธและปิดบังใบหน้าสวมชุดที่มี 

เครื่องหมาย “ราชนาวี” ภรรยาของนาย Martinez จึงสอบถามชายผู้นั้นว่าเหตุใดจึงจับตัวสามีของเธอมาและก�าลังจะน�าสามีของเธอ 

ไปสถานทีใ่ด หากแต่ชายผู้นัน้ตอบว่าสามขีองเธอต้องถูกสอบสวน หากสามขีองเธอมไิด้กระท�าความผิดใดๆ เขาก็จะได้รบัการปล่อยตวัไป 

ภรรยาของนาย Martinez สังเกตโดยรอบเห็นชายอีกสี่คนสวมหมวกคลุมศีรษะ ต่อจากนั้น ในขณะที่ภรรยาของนาย Martinez 

พยายามมองหาสามีของเธออยู่นั้น ชายคนที่ภรรยาของนาย Martinez ได้พูดคุยด้วย ได้เตือนภรรยาของนาย Martinez ให้หยุดตาม

รถยนต์ของพวกเขา มิเช่นนั้นพวกเขาจะยิงรถยนต์ของภรรยาของนาย Martinez ชายผู้นั้นกล่าวต่อว่าพวกเขาได้รับอนุญาตให้ยิงโดย

จงใจ โดยไม่ค�านึงว่าเป้าหมายจะเป็นผู้หญิงหรือเด็ก จากนั้นภรรยาของนาย Martinez ก็กลับไปยังรถยนต์ของตน

อย่างไรก็ตาม ภรรยาของนาย Martinez ยังคงติดตามรถยนต์ของชายกลุ่มนั้นต่อไป จนกระทั่งรถยนต์ 

ของชายกลุ่มนั้นไปถึง Motel Santa Monica ทางตอนล่างของเมือง Nuevo Laredo ภรรยาของนาย Martinez และญาติพี่น้อง 

ของบุคคลอื่นๆ ที่ถูกกักตัวโดยชายกลุ่มนั้นด้วยก็มารวมตัวกันอยู่หน้าโรงแรมแห่งน้ัน33 บุตรชายคนหนึ่งของนาย Martinez บอกกับ 

มารดาว่าตนเหน็นาย Martinez ที่หน้าต่างห้องพักห้องหนึ่งบนชั้นสองของโรงแรมดังกล่าว และหลังจากนั้นไม่นาน มีชายในเครื่องแบบ 

ราชนาวีปิดม่านหน้าต่างทั้งหมด ในเวลา ๐๖.๐๐ น. หลังจากกลุ่มบุคคลทั้งหลายยืนรออยู่หน้าโรงแรม รถบรรทุกคันหนึ่งก็ได ้

แล่นออกจากโรงแรมไป34 ภรรยาของนาย Martinez ยังคงติดตามรถบรรทุกคันดังกล่าวต่อไปจนกระทั่งรถยนต์ทั้งหลายในกลุ่มน้ัน 

ได้หยุดรถ ณ บริเวณรอบนอกอันเป็นที่ตั้งของเมือง Mirador เมืองเพ่ือนบ้านของเมือง Nuevo Laredo หลังจากนั้นรถยนต์ของ 

ราชนาวีก็มาปิดกั้นทางออกปลายทาง ท�าให้ไม่สามารถติดตามต่อไปได้ ต่อจากนั้น ไม่มีบุคคลใดพบเห็นหรือทราบชะตากรรมของ 

นาย Martinez อีกเลย

 33
 ภาพเหตุการณ์ขณะนั้นถูกบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดของโรงแรม จากภาพที่องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนได้ตรวจดู เห็นรถยนต์และรถบรรทุก

ซึ่งมีเครื่องหมาย “ราชนาวี” ที่ประตูของรถยนต์ หมายเลขหน่วย (unit number) ๖๐๐๑๖๐ จอดอยู่ ณ บริเวณลานจอดรถของโรงแรม และกลุ่มชายจ�านวนหนึ่ง

ติดอาวุธ ปิดบังใบหน้า และสวมเครื่องแบบราชนาวี เดินเข้าออกโรงแรมดังกล่าว
 34

จากกล้องวงจรปิดและภาพถ่ายท่ีครอบครัวของเหยื่อได้ถ่ายภาพไว้ขณะรถบรรทุกแล่นออกจากโรงแรม รถบรรทุกนั้นมีเครื่องหมายราชนาวีและ

หมายเลขหน่วยติดอยู่ที่ประตูของรถบรรทุกห้าคันจากทั้งหมด ตลอดจนป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มิใช่รถยนต์ของทางการ
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 35
 นาย Jesus Victor Liano Munoz Cobos บดิาของนาย Jesus Victor Liano Munoz ให้สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์แก่องค์กรเฝ้าระวงัด้านสทิธมินษุยชน 

(Human Rights Watch) ณ เมือง Monterry มลรฐั Nuevo Leon เมือ่วนัที ่๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๑
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  ส�านกังานอยัการมลรฐั Neuvo Leon ค�าฟ้องของนาย Jesus Victor Liano Cobos (Acta de Denuncia) ค�าฟ้อง (Amparo) ยืน่โดยนาย Jesus 

Victor Liano Munoz Cobos, 454/2011 ศาลอาญาเขตพืน้ที ่ (Criminal District Court) เมอืง Sabinas Hidalgo มลรัฐ Neuvo Leon เมือ่วนัที ่๒๓ มถินุายน 

ค.ศ. ๒๐๑๑
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นาย Oziel Antonio Jasso Maldonado และนาง Maria del Socorro Maldonado พีช่ายและมารดาของนาย René Azael Jasso Maldonado 

ให้สมัภาษณ์แก่องค์กรเฝ้าระวงัด้านสิทธมินษุยชน (Human Rights Watch) ณ เมอืง Monterry มลรัฐ Nuevo Leon เมือ่วนัที ่๕ ตลุาคม ค.ศ. ๒๐๑๑

อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่มีการตีพิมพ์ข่าวดังกล่าวทางสื่อต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกมาแถลง 

ปฏิเสธว่าไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชนาวีเข้าไปเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการดังกล่าวแต่อย่างใด หากแต่ต่อมาหน่วยงานราชนาว ี

ได้แถลงข่าวในท�านองว่าในการปฏิบัติการเพื่อรักษาความปลอดภัย ท�าให้หน่วยงานราชนาวีทราบว่ามีกลุ่มอาชญากรในพื้นที่ต่างๆ  

ของเมือง Nuevo Laredo ในมลรัฐ Tamaulipas และหน่วยงานยอมรับว่าได้ประสานกับบุคคลทั้งหกคนที่ถูกสันนิษฐานว่า ถูกกักกัน

ตัวนั้น แต่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆ ที่จะพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่ราชนาวีได้กักกันตัวบุคคลทั้งหกคนนั้นโดยมิชอบแต่อย่างใด 

ค�าแถลงข่าวดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าบคุคลทัง้หกคนนัน้ถกูกลุ่มอาชญากรท่ีจดัตัง้ข้ึน (organized crime) 

กกัตวัไว้ ภายหลังจากทีมี่การประสานตดิต่อจากเจ้าหน้าทีร่าชนาวใีนวนัเดยีวกนันัน้ กล่าวอกีนยัหนึง่ หน่วยงานราชนาวพียายามท�าให้ 

เข้าใจว่าบคุคลทัง้หกคนนัน้ถกูท�าให้สญูหายไปโดยกลุ่มผู้ก่ออาชญากรรม (criminal groups) ซึง่ปฏิบตักิารให้ดเูหมอืนกบัว่าเจ้าหน้าที่ 

ราชนาวีเป็นผู้กระท�าเพื่อท�าลายชื่อเสียงของหน่วยงานราชนาวี

กรณีการสูญหายไปของนาย Jesus Victor Liano Munoz คนขับรถแท็กซี่ในเมือง Sabinas Hidalgo 

มลรัฐ Neuvo Leon เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. นาย Liano ถูกเรียกให้หยุดรถบริเวณจุดตรวจของ

หน่วยราชนาวี (a Navy checkpoint) ซึ่งตั้งอยู่ภายนอกโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีสถานีจอดรถแท็กซี่ตั้งอยู่ด้านหน้า35 บิดาของนาย Liano 

ซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ด้วยเช่นกันอยู่สถานีจอดรถแท็กซี่ในขณะเกิดเหตุ เมื่อบิดาของนาย Liano เห็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชนาว ี

ลากตัวนาย Liano ออกจากรถแท็กซี่ของเขา และน�าตัวนาย Liano ไปไว้ในรถปิ๊กอัพของหน่วยราชนาวี บิดาของนาย Liano จึงตรง

เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าท่ีนายนั้นถึงเหตุผลของการกักตัวบุตรชายของเขา เจ้าหน้าท่ีนายหนึ่งตอบเขาว่า “หำกบุตรชำยของคุณไม่

เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆ ผมจะคืนตัวเขำให้กับคุณในไม่ช้ำ”36 ต่อจากนั้นไม่กี่นาที รถปิ๊กอัพที่บุตรชายของเขานั่งอยู่ได้ออกไปพร้อมๆ กับ

รถบรรทุกจ�านวนกว่า ๒๐ คัน ครอบครัวของนาย Liano จึงไปยื่นฟ้องต่อส�านักงานอัยการมลรัฐ Sabinas Hadilgo ในวันเดียวกัน แต่

พนักงานอัยการกล่าวว่าพวกเขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ครอบครัวของนาย Liano ยังได้ไปสอบถามที่ส�านักงานหน่วยราชนาวี 

หากแต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขามิได้กักตัวนาย Liano ไว้ นับแต่วันนั้นไม่มีใครทราบชะตากรรมของนาย Liano และไม่มีเจ้าหน้าที่ใด

ของหน่วยราชนาวีที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญหายไปของนาย Liano แต่อย่างใด

ถดัจากนัน้ไม่ถึงหน่ึงสัปดาห์ นาย René Azael Jasso Maldonado คนขับรถแทก็ซ่ีอีกคนหนึง่ ในเมอืง 

Sabinas Hidalgo มลรัฐ Neuvo Leon ก็ถูกจับตัวไปโดยมิชอบจากบ้านของครอบครัวของเขากลางดึกของวันที่ ๒๘ มิถุนายน ค.ศ. 

๒๐๑๑37 ตามค�าบอกกล่าวของมารดา บิดา และพี่ชายของนาย René ซึ่งอยู่ที่บ้านในขณะเกิดเหตุ ชายจ�านวน ๑๐ คน ปิดบังใบหน้า 

สวมเครื่องแบบทหารราชนาวีและมีอาวุธได้เข้ามาในบ้านโดยไม่มีหมายค้น และได้จับตัวนาย Oziel Antonio Jasso Maldonado  

พี่ชายของนาย René บังคับให้ก้มหน้าลงตรงจุดระยะเลง็ (ปืน) และตะโกนว่า “แกมนักแ็ค่หมำเฝ้ำยำม (Halcon!)” (ค�าๆ นีใ้ช้เรยีก 

อนึ่ง ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในคืนเกิดเหตุเดียวกันนั้น ยังมีบุคคลอื่นที่ถูกกักตัวโดยไม่ชอบ (arbitrary 

detention) จากเจ้าหน้าทีห่น่วยราชนาวีในลักษณะเดียวกันกับนาย Martnez อีกห้าคน ได้แก่ นาย Martin Rico Gracia นาย José 

Cruz Diaz Camarillo นาย Hector Rodriguez Vazquez นาย Diego Omar Guillen Martinez นาย Usiel Gomez Rivera   

นาย Jesus Victor Liano Munoz และนาย René Azael Jasso Maldonado
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บคุคลทืท่�าหน้าทีเ่ฝ้าหรอืดตู้นทาง (lookouts) ให้แก่กลุ่มก่ออาชญากรรม) ก่อนที่ชายในเครื่องแบบราชนาวีอีกคนหนึ่งจะเดินเข้ามา 

และพูดว่านาย Oziel มิใช่บุคคลที่พวกเขาก�าลังตามหาอยู่ จากนั้นพวกเขาจึงน�าตัวนาย René ซึ่งอยู่ในอีกห้องหนึ่ง ไปไว้ในรถยนต์

ของหน่วยราชนาว ี (an official Navy vehicle) และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขา (มารดา บิดา และพี่ชายของนาย René) ได้เห็น 

นาย René 

(๑.๒) กรณีการเข้าไปมีส่วนร่วมปฏิบัติการอันท�าให้บุคคลสูญหายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ทั้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

ท้องถิ่น (Local Police) และเจ้าหน้าที่ต�ารวจของสหพันธรัฐ (Federal Police) 

กรณีการเข้าไปมีส่วมร่วมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ต�ารวจท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น กรณีการสูญหายไปของ

นาย Israel Torres Lazarin (เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙) หรือกรณีสูญหายไปของพ่อค้าทอง รวม ๔ คน 

นาย Israel Torres Lazarin อายุ ๒๑ ปี ท�างานศูนย์บ�าบัดผู้ติดยาเสพติด (a treatment center for 

drug addicts) ในเมือง Gomez Palacios มลรัฐ Durango วันที่ ๑๘ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙

นาง Maria Luisa Lazarin Sierra มารดาของนาย Torres เล่าให้ฟังว่า38 ขณะที่นาย Torres กับเพื่อน

ร่วมงานอีกห้าคนก�าลังเดินทางไปรับผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ต�ารวจแห่งเทศบาล (municipal police) ได้เรียกให้พวกเขาหยุดรถยนต์ ณ 

เมือง Matamoros มลรัฐ Coahuila นาย Torres ได้ติดต่อสื่อสารผ่านทางวิทยุกับผู้อ�านวยการศูนย์บ�าบัดผู้ติดยาเสพติด แจ้งให้ผู้

อ�านวยการศนูย์ฯ ทราบว่ากลุ่มของตนถูกเรียกให้หยดุรถด้านหน้าของห้างสรรพสนิค้า Soriana โดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจนายหนึง่ซึง่แจ้งแก่

กลุ่มของตนว่าเป็นการตรวจเช็คประจ�า (a routine check) ต่อมาภายหลัง ผู้อ�านวยการศูนย์ฯได้บอกมารดาของนาย Torres ว่าเมื่อ

เขาได้โทรศัพท์กลับไปหานาย Torres ภายหลังจากที่นาย Torres โทรหาตนสามนาที เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ยึดวิทยุและโทรศัพท์ (radio 

and cellphones) ของผู้ถูกกักตัวไว้ หลังจากนั้น ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ พยายามติดต่อทางวิทยุเป็นครั้งที่สาม ไม่มีการตอบรับ ผู้อ�านวย

การศูนย์ฯ จึงรีบเดินทางไปยังสถานที่นั้นและได้พูดคุยกับบุคคลจ�านวนมากที่ท�างานอยู่ในบริเวณดังกล่าว และได้รับการบอกกล่าวจาก

บุคคลทั้งหลายนั้นว่า พวกเขาทั้งหลายเห็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจเรียกให้คนขับรถยนต์หยุดรถและน�าตัวบุคคลหกคนไปไว้ในรถบรรทุกซึ่งมี

เครื่องหมายต�ารวจแห่งเทศบาล หลังจากนั้น ไม่มีบุคคลใดพบเห็นนาย Torres และเพื่อนอีกห้าคนนั้นอีกเลย

ในอีกกรณีหนึ่ง นาย Eduardo Cortés Cortés อายุ ๒๗ ปี นาย José Manuel Cortés Cortés อายุ 

๒๑ ปี นาย Carlos Magallon Magallon อายุ ๓๐ ปี และนาย David Magallon Magallon อายุ ๒๘ ปี ซึ่งเป็นพ่อค้าทอง (gold  

dealers) ได้ถูกลักพาตัวไปภายหลังจากที่เดินทางจากบ้านของพวกเขาในเมือง Pajacuaran มลรัฐ Michoacán เพื่อที่จะไปซื้อและ

ขายทองในมลรัฐ San Luis Potosi ตามที่พวกเขาท�าอยู่เป็นประจ�าในการท�าการค้า ตามที่บิดาของนาย Eduardo และนาย José 

Manuel Cortés Cortés กล่าว

ตามรายงานการสอบสวนเบื้องต้น (a preliminary investigation) ที่จัดท�าขึ้นโดยส�านักงานอัยการแห่ง 

มลรัฐ (state prosecutor’s office) ในคืนวันที่ ๒๙ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๙ พวกเขาทั้งสี่คนได้เดินทางถึงเมือง Rio Verde มลรัฐ  

San Luis Potosi พวกเขาทกุคนได้เข้าพักอาศยัในโรงแรมแห่งหนึง่ทีเ่มอืงนี ้และได้โทรศัพท์ไปยงัครอบครัว เมือ่เวลาเทีย่งคนืสีส่บิห้านาที

ของวนัที ่๓๐ กนัยายน นาย David Magallon ได้ส่งข้อความไปยงัภรรยาของเขาแจ้งว่าพวกเขาทกุคนถกูเจ้าหน้าทีต่�ารวจเรียกให้หยดุรถ 

ณ เมือง Cardenas มลรัฐ San Luis Potosi ข้อความระบุว่า “เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจเรียกให้พวกเรำหยุดรถอีกครั้งหนึ่ง มีบำงอย่ำงเกิดขึ้น  

พวกเรำอยู่ที่เมือง Cardenas มลรัฐ San Luis Potosi” หลังจากนั้นไม่นาน นาย David Magallon ได้โทรหาภรรยาของเขาและบอก 

เธอว่า เขาและคนอื่นๆ ถูกกักตัวและก�าลังจะถูกน�าตัวไปยังสถานีต�ารวจในเมือง Cardenas จากนั้นสายโทรศัพท์ก็ถูกตัดโดยทันที เมื่อ

ภรรยาของเขาโทรกลับไปหาเขา เธอไม่สามารถติดต่อเขาได้ และนั่นคือการติดต่อกันครั้งสุดท้ายที่เธอมีกับพวกเขาทั้งสี่คน

 38
 นาง Maria Luisa Lazarin Sierra มารดาของนาย Torres ให้สมัภาษณ์แก่องค์กรเฝ้าระวงัด้านสทิธมินษุยชน (Human Rights Watch) ณ เมอืง 

Torreon มลรัฐ Coahuila เมือ่วนัที ่๒๔ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒
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 39 
แม้ว่าญาติของบุคคลผู้เสียหายทั้งสี่คนจะได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อผู้สอบสวนในมลรัฐ San Luis Potosi เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๙  

เจ้าหน้าที่ก็หาได้พยายามประสานกบัพยานดงักล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี ้บนัทกึของอยัการกไ็ม่ปรากฏว่ามข้ีอมลูเกีย่วกบัการสมัภาษณ์หรือการพยามตามหาพยาน

ดงักล่าวแต่ประการใด

• กรณกีารเข้าไปมีส่วมร่วมปฏิบตักิารของเจ้าหน้าทีต่�ารวจของสหพันธรัฐ ตวัอย่างเช่น กรณกีารสญูหายไป 

ของบุคคลจ�านวนสิบสามคน ซึ่งในจ�านวนดังกล่าวมีเยาวชนสองคน คือ นาย Roberto Ivan Hernandez Garcia และนางสาว Yudith 

Yesenia Rueda Garcia อายุ ๑๗ ปีทั้งสองคน รวมอยู่ด้วย (เดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๑) 

ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ ขณะที่นาย Hernandez และนางสาว Rueda ซึ่งเป็นคู่รักกัน อยู่ที่บ้าน 

ของยายของ Rueda ที่เมือง Monterrey มลรัฐ Nuevo Leon เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ชายจ�านวนหนึ่งซึ่งปิดบังหน้าและมีอาวุธ 

ได้พังประตูบ้านเข้ามา ยายและป้าของนางสาว Rueda ซึ่งอยู่ที่บ้านในขณะนั้น เล่าว่าชายแปดคนในเครื่องแบบพูดขึ้นว่า “เจ้าหน้าที ่

ต�ารวจสหพันธรัฐ” (Federal Police) และกล่าวว่าพวกเขาก�าลงัหาคนทีม่ชีือ่เล่นว่า “Pina” คนในครอบครวัได้ตอบไปว่าไม่มคีนชือ่นัน้ 

ในบ้านหลังนี้ จากนั้นชายในเคร่ืองแบบต�ารวจได้น�าผู้ถูกกักตัวคนหนึ่งถูกใส่กุญแจมือเข้ามาในบ้าน และน�าบุคคลนั้นเดินตรงไปยัง  

นาย Hernandez และนางสาว Rueda ชายในเครื่องแบบคนหนึ่งได้ชี้ไปที่นาย Hernandez และถามผู้ถูกกักตัวคนนั้นว่า “ใช่คนนี้ 

หรอืไม่?” ชายผูน้ัน้ตอบว่า “ไม่ใช่” ต่อจากนัน้ ชายคนหนึง่ในเคร่ืองแบบพูดกบัชายอีกคนหนึง่ว่า “หำกคณุต้องกำรกเ็อำตวัพวกเขำไป” 

ในทันที เจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้ก�าลังน�าตัวนาย Hernandez และนางสาว Rueda ออกไปจากบ้าน ชกนาย Hernandez ในขณะที่ 

เดินไป และจิกผมของนางสาว Rueda และน�าทั้งสองคนไปขึ้นรถที่ก�าลังรออยู่ด้านนอก ยายและป้าของนางสาว Rueda บอกต่อว่า 

มีรถปิคอัพสองคันและรถยนต์คันที่สามมีเครื่องหมายต�ารวจสหพันธรัฐก�าลังรออยู่ด้านนอก พร้อมด้วยรถแท็กซี่และรถยนต์อีกคันหนึ่ง

ที่ไม่มีเครื่องหมายใดๆ รถยนต์ทุกคันไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน นอกจากนี้ ยายของนางสาว Rueda ยังเห็นผู้ถูกกักตัวคนอื่นๆ ในรถยนต์

ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจสหพันธรัฐด้วย 

ภายในหนึง่ชัว่โมงหลงัจากการกกัตัวโดยไม่ชอบนัน้ ญาติๆ ของนาย Hernandez และนางสาว Rueda 

กไ็ด้เดนิทางไปยงัสถานตี�ารวจสหพนัธรฐัแห่งเมือง Monterrey เพือ่สอบถามว่าบคุคลทัง้สองถกูกักตวัไว้ทีน่ัน่หรอืไม่ เจ้าหน้าทีต่�ารวจ 

ที่อยู่กับบุคคลเหล่านั้นกล่าวว่า “เรำไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว ผู้ถูกกักตัวมิได้ถูกน�ำมำที่นี่ ให้ไปพบเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจแห่งเทศบำล 

(municipal police)”

หลักฐานอีกประการหนึ่งที่แสดงถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพ้ืนที่กับการสูญหายไป 

ของบคุคลทัง้สีน่ัน้ กล่าวคอื พ่อค้าทองอีกคนหนึ่ง ชื่อ นาย Pajacuaran ซึ่งก�าลังท�างานอยู่ที่เมือง Cardenas กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ 

ของเขาในช่วงเวลาที่บุคคลทั้งสี่นั้นหายตัวไป ได้บอกกับครอบครัวของผู้สูญหายว่าเขาเห็นบุคคลทั้งสี่ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจสอบถามเมื่อ 

วันที่ ๓๐ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๑ เขายังกล่าวด้วยว่า เขาและหุ้นส่วนธุรกิจของเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจปล้นในวันเดียวกับที่คนทั้งสี่นั้น 

สูญหายไป เจ้าหน้าที่ต�ารวจบอกเขาว่า ไม่ชอบคนที่มาจากเมือง Michoacán และบอกเขาว่าอย่ากลับมาอีก39 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ 

ต�ารวจในเมือง Cardenas ปฏิเสธว่าไม่เคยสอบถามบุคคลทั้งสี่นั้นแต่อย่างใด และไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดถูกกล่าวหาในคดีนี้ ต่อมา ในเดือน 

ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ หัวหน้าหน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะแห่งเมือง Cardenas เจ้าหน้าที่ต�ารวจสองนาย และหัวหน้า 

หน่วยงานต�ารวจถูกกักตัวและกล่าวหาว่าได้ท�างานร่วมกับกลุ่ม Zetas ในการปล้น (robberies) การรีดไถ (acts of extortion) และ 

การลักพาตัว (kidnappings) ครอบครัวของผู้สูญหายทั้งสี่จ�าหน้าเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ถูกกล่าวหาคนหนึ่งนั้นได้ ว่าได้ข่มขู่ครอบครัวของ 

ผู้สูญหายนั้นเมื่อคราวที่ครอบครัวของผู้สูญหายนั้นได้เดินทางมาที่เมือง Cardenas ในเดือนตุลาคม เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับญาติของตนที่

สูญหายไป ญาติของผู้สูญหายได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อส�านักงานอัยการ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ต�ารวจถูกกล่าวหาใน

อาชญากรรมนี้
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(๒) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รีบด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็นโดยทันทีภายหลังเกิดการสูญหายของบุคคล

ตัวอย่างเช่น กรณีการสูญหายไปของนาย Nitza Paolo Alvarado Espinoza และนาย José Angel Alvarado 

Herrera (เดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๙) และกรณีการสูญหายของนาย Ivan Baruch Nunez Mendieta อายุ ๓๑ ปี (เดือนสิงหาคม 

ค.ศ. ๒๐๑๑)

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐  น. ทหารได้กักตัวนาย Nitza Paolo Alvarado  

Espinoza อายุ ๓๑ ปี และนาย José Angel Alvarado Herrera อายุ ๓๐ ปี ในขณะที่ทั้งสองคนก�าลังขับรถยนต์ในเมือง  

Buenaventura มลรัฐ Chihuahua ต่อมา เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. ทหารได้ใช้ก�าลังเข้ามาในบ้านลูกพี่ลูกน้องของนาย Nitza Paolo 

และนาย José Angel และน�าตัวนาย Irene Rocio Alvarado Reyes อายุ ๑๘ ปี ไปกักตัวโดยมิชอบ (arbitrarily detained) ตามค�า

บอกเล่าของมารดาของนาย Irene Rocio40 

จากนั้น ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ พี่สาวของนาย Nitza ได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนของมลรัฐ 

(the state judicial police) ในเมือง Casas Grandes เพื่อสอบถามเกี่ยวกับญาติของเธอที่หายตัวไป เมื่อเดินทางมาถึง เธอสังเกตเห็น

รถยนต์ของนาย José Angel ที่จอดอยู่ ณ ลานจอดรถที่ติดกับสถานี เธอจึงสอบถามพนักงานสอบสวนที่มาพบกับเธอว่าเหตุใดรถยนต์

คันดังกล่าวจึงมาจอดอยู่ ณ ที่นั้น พนักงานสอบสวนกล่าวว่าตามรายงานที่ติดมากับรถยนต์คันนั้นระบุว่ากองทัพ (the Army) เป็น

ผู้น�ามาจอดไว้ รายงานเดียวกันยังระบุด้วยว่ากองทัพได้กักตัวนาย Nitza Paolo และนาย José Angel ซึ่งอยู่ในรถยนต์คันดังกล่าวใน 

ขณะนัน้ พ่ีสาวของนาย Nitza จงึสอบถามพนกังานสอบสวนว่าเขาแน่ใจหรือว่ากองทพัเป็นผู้ท�าการกกัตวัคนทัง้สองน้ัน พนกังานสอบสวน 

จึงตอบว่าแน่ใจมาก เนื่องจากเขามีข้อมูลที่ระบุชื่อของญาติของเธอ 

เมือ่ออกจากสถานพีนกังานสอบสวน  พ่ีสาวของ Nitza จึงตรงไปยงัส�านกังานอัยการมลรัฐเมอืง Casas Grandes 

เพือ่จะยืน่ข้อร้องเรยีน41 อย่างไรกต็าม เมือ่เธอได้พบกบัอัยการมลรัฐ อัยการปฏิเสธทีจ่ะลงทะเบยีนคดแีละบอกว่าเธอต้องไปทีส่�านักงาน 

อัยการมลรัฐในพื้นที่เทศบาลแห่ง Beunaventura แทน เมื่อเธอไปยังสถานีดังกล่าวแล้ว เธอได้รับการบอกกล่าวว่าไม่มีอัยการที่จะมา

พบกับเธอ

พีช่ายของ José Angel ก็ประสบปัญหาทีค่ล้ายคลึงกนัในการท�าให้หน่วยงานของรัฐเช่ือมัน่ทีจ่ะท�าการสอบสวน

เรื่องการสูญหายของน้องชายของตน ในท�านองเดียวกับพ่ีสาวของ Nitza เขาได้เดินทางไปยังส�านักงานอัยการมลรัฐเพื่อยื่นเรื่อง 

ร้องเรียนเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน เกี่ยวกับสถานที่ที่พนักงานสอบสวนบอกเขาว่าพลเรือนสามคนถูกกักตัวอยู่กองพันทหารราบที่ ๓๕ 

(the 35th infantry battalion) ในเมือง Nuevo Casas Grandes มลรัฐ Chihuahua อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้บอกกับเขาว่า 

ครอบครัวจะต้องรอหลายวันก่อนที่จะสามารถด�าเนินการใดๆ ได้ เจ้าหน้าที่นั้นกล่าวว่า “ใจเย็นๆ” “เรำรู้ว่ำกองทัพกักตัวพวกเขำอยู่” 

จนกระทัง่สองปีล่วงมาแล้ว ยงัไม่รู้ชะตากรรมของเหยือ่ทัง้สามคนเลย การสอบสวนในเวลาต่อมาโดยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ  

(National Human Rights Commission) สรุปว่าพวกเขาสูญหายไปเพราะทหาร42 

ในท�านองเดียวกัน กรณีการสูญหายไปของนาย Ivan Baruch Nunez Mendieta อายุ ๓๑ ปี (เดือนสิงหาคม 

ค.ศ. ๒๐๑๑) 

 40
 ส�านักงานอัยการมลรัฐ Chihuahua ค�าให้การของนาง Patricia Reyes Rueda (Acta de Denuncia) มารดาของนาย Irene Rocio  

Alvarado Reyes แฟ้มสอบสวน (investigation file) expediente 124/09 เมือง Buenaventura มลรัฐ Chihuahua เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๙
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 จดหมายจากศนูย์สิทธมินษุยชนของสตร ี (Center for Women’s Human Rights) ศนูย์สทิธมินษุยชนแห่ง Paso del Norte และคณะกรรมการ

เพือ่ความสมานฉนัท์และคุม้ครองสิทธมินษุยชน (Commission for Solidarity and Defense of Human Rights) ถงึ Dr. Santiago A. Canton เลขาธกิารคณะ

กรรมการสทิธมินษุยชนแห่ง Inter-America วนัที ่๒๖ กมุภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๐
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National Human Rights Commission, “Recommendation 043/2011”, http://www.cndh.org.mx/recomen/2011/043.pdf (สบืค้น 

เม่ือวนัท่ี ๘ สงิหาคม ค.ศ. ๒๐๑๒) 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
35



 43
 
ครอบครวัของนาย Ivan Baruch Nunez Mendieta ให้สมัภาษณ์แก่องค์กรเฝ้าระวงัด้านสทิธมินษุยชน (Human Rights Watch) ณ เมอืง Torreon 

มลรฐั Coahuila เมือ่วนัที ่๒๔ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒ รายละเอยีดเกีย่วกบัตวับคุคลได้ถกูปกปิดไว้เพ่ือความปลอดภยั ส�านกังานอยัการมลรัฐ Coahuila แฟ้มสอบสวน 

(investigation file) (averiguacion previa) 95-2011, Mesa I, Llc. José Juan Morales.
 44

 โปรดด ูHuman Rights Watch, Mexico’s disappeared, The Enduring Cost of a Crisis Ignored, อ้ำงแล้ว, หน้า ๓๘. 
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 ค�าให้สัมภาษณ์ญาติๆ  ของนาย José Fortino Martinez Martinez, นาย Martin Rico Garcia, นาย José Cruz Diaz Camarillo และนาย Diego 

Omar Guillen Martinez แก่องค์กรเฝ้าระวงัด้านสิทธมินษุยชน (Human Rights Watch) ณ เมอืง Monterrey มลรัฐ Nuevo Leon เมือ่วนัที ่๕ มถุินายน ค.ศ. 

๒๐๑๒
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  ค�าให้การของผู้อพยพเข้าเมอืงจากอเมรกิากลางทีไ่ม่มเีอกสารการเข้าเมอืง (undocumented Central American migrants) บางคนซึง่รอดพ้นจาก

การกักตวัโดยชายตดิอาวธุในมลรฐั Coahuila ประกอบค�าสัมภาษณ์ของนาย Javier Martinez Hernandez ทนายความของผูอ้พยพเข้าเมอืงทีไ่ม่มเีอกสารการเข้า

เมืองเหล่านี ้ ให้แก่องค์กรเฝ้าระวงัด้านสิทธิมนษุยชน (Human Rights Watch) ณ Casa Migrante เมอืง Saltillo มลรัฐ Coahuila เมือ่วนัที ่๒๓ เมษายน ค.ศ. 

๒๐๑๒ โปรดดใูน Human Rights Watch, Mexico’s disappeared, The Enduring Cost of a Crisis Ignored, อ้ำงแล้ว, หน้า ๓๙. 

นอกจากกรณีการสูญหายของบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังปรากฏหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการที ่

เจ้าหน้าที่ของรฐัไม่รีบด�าเนินการค้นหาผู้สูญหายและด�าเนินการสืบสวนในทันที ท�าให้บุคคลจ�านวนไม่น้อยในเมือง Nuevo Laredo 

มลรัฐ Tamaulipas สูญหายไปจากการกักตัวโดยมิชอบอีกด้วย44 ข้อกล่าวอ้างที่ส�านักงานอัยการสหพันธรัฐมักจะกล่าวต่อครอบครัว

ของผู้สูญหาย คือ ส�านักงานไม่สามารถลงบันทึกค�าร้องเรียนทางการได้จนกว่าบุคคลได้สูญหายไป ๗๒ ชั่วโมงแล้ว45 ส�านักงาน

ไม่อนุญาตให้ผู้แทนองค์กรสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมประชุมในการให้การของครอบครัวของผู้สูญหายต่ออัยการ (มิฉะนั้นจะไม่ลงบันทึก 

ค�าให้การ)46 ในกรณีหลงันี ้ เป็นกรณเีกีย่วกบัการสูญหายของผู้อพยพเข้าเมอืงโดยไม่มเีอกสารการเข้าเมอืง (undocumented migrants) 

ครอบครัวของนาย Nunez กล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่เต็มใจที่จะด�าเนินการโดยทันที ในขณะที่มีหลักฐานที ่

น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับการสูญหายไปของนาย Nunez43 เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ นาย Nunez กับเพื่อนๆ ไปยังบาร์แห่งหนึ่ง

ในเมือง Torreon มลรัฐ Coahuila นาย Nunez ได้โทรศัพท์หาภรรยาของตนเมื่อเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. บอกว่าก�าลังจะออกจาก

บาร์แล้ว 

เมื่อเขามิได้กลับถึงบ้านในเวลาหลายช่ัวโมงต่อมา ภรรยาของนาย Nunez จึงโทรศัพท์หาเพื่อนๆ ของเขา  

เพื่อนคนหนึ่งกล่าวว่าเจ้าของบาร์ห้ามมิให้นาย Nunez ออกไปจากบาร์หลังจากที่เขามีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับบริกร

เมือ่นาย Nunez ยงัมไิด้กลบัถงึบ้านในตอนเช้าของวันที ่๗ สิงหาคม ญาติๆ  ของนาย Nunez ได้ไปตามหาเขาที ่

บาร์แห่งนั้น แต่คนเฝ้าประตูซึ่งมีอาวุธไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปข้างใน คนเฝ้าประตูคนหนึ่งบอกแก่ญาติๆ ของนาย Nunez ว่า “หำก

คุณก�ำลังตำมหำคนที่สวมชุด Santos jersey (นำย Nunez สวมเสื้อที่มีนักฟุตบอลชื่อ jersey ในคืนก่อน) เขำจะกลับไปในอีกสอง 

หรือสำมวัน” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนเฝ้าประตูนั้นรู้ว่าหมายถึงนาย Nunez  และรู้ว่าเขาถูกน�าตัวไปที่ใด ครอบครัวของนาย Nunez 

จึงสงสัยว่า นาย Nunez อาจจะยังคงอยู่ในบาร์แห่งนั้น ดังนั้น ญาติคนหนึ่งในจ�านวนนั้นได้ไปหาความช่วยเหลือและพบเจ้าหน้าที่ 

ต�ารวจสองนายในบริเวณห่างออกไปอีกไกลพอสมควร เมื่อญาติคนนั้นได้แจ้งแก่ต�ารวจว่าเกิดอะไรขึ้น เจ้าหน้าที่ต�ารวจบอกแก่เขาว่า 

พวกเขาได้รบัมอบหมายให้ประจ�าอยู ่ณ ทีแ่ห่งนัน้โดยเฉพาะ และไม่สามารถออกไปจากต�าแหน่งนัน้ ต่อมา  ครอบครวัของนาย Nunez 

ก็ไปยังสถานีต�ารวจแจ้งเร่ืองที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ต�ารวจแจ้งครอบครัวของนาย Nunez ว่าต้องได้รับหมายค้น (a search warrant) 

เสียก่อน ก่อนที่จะไปยังบาร์แห่งนั้น ซึ่งต้องใช้เวลาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์ นับแต่นั้นไม่มีผู้ใดพบเห็นนาย Nunez อีกเลย 

ในเดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒ ญาติๆ ของนาย Nunez กล่าวแก่องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนว่า ตามที่ได ้

มกีารพดูคยุกบัเจ้าหน้าทีสื่บสวนสอบสวนทีไ่ด้รับมอบหมายคดนีี ้ ไม่ปรากฏว่าทัง้เจ้าหน้าทีต่�ารวจและพนกังานอยัการได้เคยเข้าไปตรวจ 

ค้นบาร์แห่งดังกล่าวเลยแต่อย่างใด
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ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นเหยื่อหรือเป้าหมายของการบังคับให้สูญหายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานการณ์เข้าเมืองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

และการไม่มีแหล่งเงินทุน กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ มาตรการคุ้มครอง และการช่วยเหลือทางกฎหมายที่จัดให้แก่บุคคลเหล่านี้47

(๓) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจกระท�าการให้เกิดข้อผิดพลาดหรือท�าข้อมูลเท็จอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน

เพื่อติดตามค้นหาผู้สูญหาย

ตัวอย่างเช่น กรณีการสูญหายไปของนาย Isafas Uribe Hernandez อายุ ๓๐ ปี และนาย Juan Pablo  

Alvarado Oliveros อายุ ๓๐ ปี (เดือนเมษายน  ค.ศ. ๒๐๐๙)  

นาย Uribe Hernandez และนาย Alvarado Oliveros ท�างานอยู่ท่ีคลินิกสัตวแพทย์แห่งเดียวกัน ในเมือง 

Torreon มลรัฐ Coahuila ภรรยาของนาย Uribe Hernandez เล่าให้ฟังว่า48 เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๙ เวลาประมาณ  

๒๒.๓๐ น. ทั้งสองคนได้เดินทางไปด้วยกันโดยรถปิคอัพของนาย Alvarado Oliveros ซึ่งมีชื่อคลินิกที่ทั้งสองคนท�างานอยู่ติดอยู่ที่ 

ตัวรถ ทั้งสองได้หยุดรถที่บ้านของนาย Leopoldo Gerardo Villa Sifuentes เพื่อนของนาย Alvarado Oliveros เพื่อชวนเขา 

ไปดื่มกับพวกเขาทั้งสอง แต่นาย Villa Sifuentes ต้องการอยู่กับครอบครัวในคืนนั้น49 เวลาประมาณตีสองครึ่ง นาย Villa Sifuentes 

ได้ยินเสียงยิงปืนดังขึ้นนอกบ้านของเขา หลังจากเสียงยิงปืนนั้นหยุดแล้วประมาณห้าถึงสิบนาที เขากล่าวว่า “ผมยืนพิงหน้ำต่ำง และ 

พบว่ำมีทหำรจ�ำนวนมำกสวมหน้ำกำกก�ำลังเดินอยู่บนถนน ผมพูดว่ำพวกเขำเป็นทหำร เนื่องจำกพวกเขำใช้รถบรรทุกสีเขียวแบบทหำร 

และบรรทุกปืนที่มีขนำดใหญ่กว่ำปืนปกติสำมเท่ำเป็นจ�ำนวนมำก เมื่อทหำรที่ปิดบังใบหน้ำนำยหนึ่งได้เห็นผม เขำส่องไฟฉำยมำที่

ใบหน้ำของผมและบอกให้ผมเข้ำไปด้ำนใน”

คืนนั้น นาย Uribe Hernandez และนาย Alvarado Oliveros มิได้กลับบ้าน ครอบครัวของเขาทั้งสองจึงเริ่ม 

ตามหาพวกเขาในเช้าวนัรุ่งขึน้50 ครอบครัวของพวกเขาได้ยนิเพ่ือนบ้านหลายคนพูดกันว่ามีการยงิกันในบริเวณใกล้เคยีงเมือ่คนืก่อน ดังนัน้ 

พ่อตาของนาย Uribe Hernandez จึงเดินทางไปยังบริเวณที่เกิดเหตุ และได้พบรถปิ๊กอัพของนาย Alvarado Oliveros ซึ่งมีรอยถูก

กระสุนปืนยิง คราบเลือดที่ที่นั่งคนขับและที่ประตูทั้งสองข้าง เพื่อนบ้านคนหนึ่งได้บอกกับครอบครัวของเหยื่อว่า ภายหลังจากที่มีการ

ยิงกัน เธอเห็นทหารหลายคนบนถนนน�าตัวคนคนหนึ่งออกจากรถปิ๊กอัพ ซึ่งคนนั้นไม่ขยับเขยื้อนใดๆ ในขณะนั้น และคุ้มกันคนอีก 

คนหนึง่จากการยงิกนั ในการสอบสวนในเวลาต่อมาโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ(National Human Rights Commission) 

เพื่อนบ้านคนหนึ่งยืนยันว่าเห็นทหารหลายคนบนถนนในทันทีภายหลังจากการยิงกันแล้ว51

ครอบครัวของเหยื่อรายงานถึงความผิดพลาดในประการต่างๆ ในการด�าเนินการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เริ่มจากเจ้าหน้าที่ไม่รีบรุดไปยังท่ีเกิดเหตุ จนกระท่ังเวลาประมาณเที่ยงคืนคร่ึงของวันที่ ๕ เมษายน รวมเวลาประมาณ ๑๐ ชั่วโมง 

ภายหลังจากที่เกิดเหตุยิงกัน ทั้งๆ ท่ีพวกเขาได้รับแจ้งเหตุจากเพื่อนบ้านหลายคนในขณะที่เกิดเหตุยิงกันนั้น นอกจากน้ี ในขณะที ่

พ่อตาของนาย Uribe Hernandez ไปถึงทีเ่กดิเหต ุ เพือ่นบ้านหลายคนก�าลงัแตะรถป๊ิกอพัและขึน้ไปบนรถ อกีทัง้เกบ็ปลอกกระสนุปืน 

ในถนน การเข้าไปวุ่นวายเช่นน้ีย่อมกระทบต่อความสามารถของเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ (forensic investigators) ในการเก็บ

รวบรวมหลักฐานและจ�าลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 47
 UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Mission to Mexico, Addendum, Report of the Working Group on 

Enforced or Involuntary Disappearances, A/HRC/19/58/Add.2 December 20, 2012, para. 69, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx-

?m=119 (สบืค้นเมือ่วนัที ่๘ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๒)
 48

  นาง Claudia Janeth Soto Rodiguez ภรรยาของนาย Isafas Uribe Hernandez และนาง Maria Esmerelda Soto พี่สาวของเขา ให้สัมภาษณ์แก่ 

องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) ณ เมือง Torreon มลรัฐ Coahuila เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๒
 49

 ส�านกังานอยัการมลรฐั Coahuila ค�าให้การของนาย Leopoldo Gerardo Villa Sifuentes (Declaracion Testimonial de Leopoldo Gerardo Villa  

Sifuentes) Ll-H3-AC. 007/2009 เมือ่วนัที ่๒๔ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๙
 50 

นาง Claudia Janeth Soto Rodiguez และนาง  Maria Esmerelda Soto ให้สมัภาษณ์แก่องค์กรเฝ้าระวงัด้านสทิธมินษุยชน (Human Rights 

Watch) ณ เมอืง Torreon มลรฐั Coahuila เมือ่วนัที ่๒๔ มนีาคม ค.ศ. ๒๐๑๒
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 National Human Rights Commission, Segunda Visitaduria General, Officio V2/49028, Expediente CNDH/2/2009/1628/Q, 15  

October 2009.
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บ่ายวันนั้น ครอบครัวของเหยื่อทั้งสองได้เดินทางไปที่ส�านักงานอัยการมลรัฐเพ่ือยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ

หายตัวไปของบุคคลทั้งสอง52 แต่ได้รับการบอกกล่าวว่าเนื่องจากเร่ืองดังกล่าวเป็นการกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับทหาร จึงตกอยู่ภายใต ้

เขตอ�านาจของสหพันธรัฐ (federal jurisdiction) อย่างไรก็ตาม เมื่อครอบครัวของเหยื่อทั้งสองได้เดินทางไปถึงส�านักงานอัยการ

สหพันธรัฐ พวกเขาได้รับการบอกกล่าวว่า แม้ว่าพยานจะสามารถบอกหมายเลขทะเบียนของหน่วยงานทหารที่เกี่ยวข้องได้ เจ้าหน้าที่

สหพันธรัฐก็ไม่อาจท�าการสอบสวนได้53 พนักงานอัยการสหพันธรัฐไม่ยอมท�าการสอบสวนคดีดังกล่าว จนกระทั่งวันที่ ๑๔ เมษายน 

ค.ศ. ๒๐๐๙ หรือ ๙ วันภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น54

การสอบสวนยังเกิดอุปสรรคจากการโยนความรับผิดชอบกันไปมาระหว่างพนักงานอัยการมลรัฐและพนักงาน 

อัยการสหพันธรัฐ กล่าวคือ พนักงานอัยการสหพันธรัฐโอนคดีกลับมายังพนักงานอัยการมลรัฐ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙55 

เพื่อให้เหตุผลแก่การกระท�าเช่นนั้น พนักงานอัยการสหพันธรัฐโต้แย้งว่าแม้ว่าจะมีพยานให้การว่าเห็นทหารอยู่ในเหตุการณ์ด้วย แต่ก็

ไม่อาจสรุปว่าเป็นไปได้ที่กองทัพเม็กซิกัน (the Mexican Army) จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ พนักงานอัยการสหพันธรัฐมิได้ให้

ค�าอธิบายว่าเขาสรุปเช่นนั้นได้อย่างไร ซึ่งตรงกันข้ามกับหลักฐานที่แสดงข้างต้น ภายหลังการโอนการสอบสวนกันไปมาระหว่างหน่วย

งานย่อยหลายแห่งภายในส�านักงานอัยการมลรัฐ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๐ ส�านักงานอัยการมลรัฐได้ส่งคดีกลับไปยังส�านักงาน

อัยการสหพันธรัฐโดยกล่าวอ้างว่าความเป็นไปได้ที่ทหารจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ท�าให้คดีนั้นอยู่ในเขตอ�านาจของสหพันธรัฐ

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สอบสวนยังท�าหลักฐานส�าคัญของคดีสูญหายไปอีกด้วย กล่าวคือ เจ้าหน้าที่กระบวนการ 

ยุติธรรมของมลรัฐ (State justice officials) เก็บปลอกกระสุนจ�านวน ๓๙ ปลอกได้ในที่เกิดเหตุในวันที่ ๕ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๙ 

การตรวจสอบปลอกกระสุนย่อมเกี่ยวข้องต่อการพิจารณาความเกี่ยวข้องของกองทัพกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากกระสุนปืน 

บางชนิดมีใช้เฉพาะในกองทัพเท่านั้น และย่อมจะช่วยให้พิจารณาได้ว่าสมาชิกของกองทัพมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงกันน้ันหรือไม ่

อย่างไรก็ตาม เม่ือพนักงานอัยการมลรัฐได้ส่งต่อการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการสหพันธรัฐ พนักงานอัยการมลรัฐมิได้ส่งมอบ 

ปลอกกระสุนปืนที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุนั้นไปด้วย ยิ่งกว่านั้น แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงปลอกกระสุนปืนนั้นในแฟ้มคดีของพนักงาน 

อัยการมลรัฐ แต่พนักงานอัยการสหพันธรัฐกลับมิได้ตระหนักว่าปลอกกระสุนปืนนั้นหายไป และเป็นครอบครัวของเหยื่อเองที่ตรวจพบ 

ว่าปลอกกระสุนปืนนั้นหายไป ภรรยาของนาย Uribe Hernandez ได้ท�าค�าร้องขอให้พนกังานอัยการมลรัฐส่งมอบปลอกกระสนุปืนนัน้ 

ให้แก่พนักงานอัยการสหพันธรัฐ หลังจากที่เธอได้รับแจ้งจากพนักงานอัยการสหพันธรัฐว่าไม่มีปลอกกระสุนปืนในแฟ้มคดี และไม่ม ี

เจ้าหน้าที่ส่งมอบปลอกกระสุนมาแต่อย่างใด56 อีกหลายเดือนต่อมา พนักงานอัยการสหพันธรัฐบอกกับครอบครัวของเหยื่อว่าปลอก

กระสุนได้ถูกส่งไปยังมลรัฐอีกแห่งหนึ่งเพื่อการทดสอบพิเศษ57 หากแต่ในเวลาต่อมาก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งปลอกกระสุนดังกล่าว

กลับมา หรือแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบพิเศษที่อ้างดังกล่าวแต่อย่างใด 

 52
  ส�านกังานอยัการมลรฐั Coahuila, Acta Circunstanciada Ll-RD-AC-471/2009 เมือง Torreon มลรัฐ Coahuila เมือ่วนัท่ี ๕ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๙

 53
  นาง Claudia Janeth Soto Rodiguez และนาง  Maria Esmerelda Soto ให้สมัภาษณ์แก่องค์กรเฝ้าระวงัด้านสทิธิมนษุยชน (Human Rights Watch)  

ณ เมือง Torreon มลรฐั Coahuila เมือ่วนัที ่๒๔ มนีาคม ค.ศ. ๒๐๑๒
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  ส�านกังานอยัการสหพนัธรฐั AP/PGR/COAH/TORR/AGII-I/178/2009 เมอืง Torreon  มลรัฐ Coahuila การสอบสวนเร่ิมต้นขึน้ (acuerdo de inicio)  

เม่ือวนัท่ี ๑๔ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๙
 55

 ส�านกังานอยัการสหพนัธรฐั Agreement on Incompetence (Acuerdo de Consulta de Incompetencia) AP/PGR/COAH/TORR/

AGII-I/178/2009 เมอืง Torreon มลรฐั Coahuila เมือ่วนัที ่๑๐ มถินุายน ค.ศ. ๒๐๐๙
 56 

ส�านกังานอยัการสหพนัธรฐั ค�าให้การของนาง Claudia Janeth Soto Rodiguez (Comparecencia voluntaria de Claudia Janeth Soto  

Rodiguez) เมือง Torreon มลรัฐ Coahuila เมือ่วนัที ่๑๘ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๑
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 นาง Claudia Janeth Soto Rodiguez และนาง  Maria Esmerelda Soto ให้สมัภาษณ์แก่องค์กรเฝ้าระวงัด้านสทิธมินษุยชน (Human Rights 

Watch) ณ เมือง Torreon มลรฐั Coahuila เมือ่วนัที ่๒๔ มนีาคม ค.ศ. ๒๐๑๒

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ในส่วนที่เกี่ยวกับคราบเลือด (bloodstains) ที่ตรวจพบในรถปิ๊กอัพของผู้สูญหายที่เกิดเหตุ ครอบครัวก็ได้ขอ 

ให้พนักงานอัยการท�าการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อที่จะทราบว่าคราบเลือดนั้นมาจากผู้สูญหายคนหนึ่งคนใดหรือท้ังสองคนนั้นหรือไม่  

เจ้าหน้าทีน่ติิวทิยาศาสตร์ยนืยนัว่าตรวจพบคราบเลอืดห้าแห่งในรถยนต์ดงักล่าว แต่การตรวจพสิจูน์กระท�าแต่เพยีงว่าเลอืดนัน้เป็นเลอืด 

ของมนุษย์หรอืไม่ และผลการตรวจพสิจูน์กส็รุปว่า “ครำบเลือดทัง้หมดนัน้ตรงกบัเลือดของมนษุย์”58 หากแต่มไิด้ตรวจพสิจูน์ว่าเลอืดน้ัน 

ตรงกับ DNA ของญาติของผู้สูญหายหรือไม่ 

นอกจากนี้ ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐท�าหลักฐานอันเป็นเท็จอีกด้วย โดยพูดปดว่า 

ได้ท�าการสัมภาษณ์ญาติคนหนึ่งของผู้สูญหายซ่ึงไม่เป็นความจริง กล่าวคือ ในแฟ้มคดีของพนักงานอัยการสหพันธรัฐ (federal 

prosecutor’s case file) ระบุว่าพนักงานสอบสวนของสหพันธรัฐ (federal judicial police) ได้เดินทางไปเยี่ยมที่บ้านของนาย 

Uribe Hernandez ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ และได้สัมภาษณ์นาย Sergio Uribe Royo บิดาของนาย Uribe Hernandez59 

อย่างไรกต็าม ครอบครวัของนาย Uribe Hernandez กล่าวว่าไม่เคยมกีารสัมภาษณ์ใดๆ ทัง้ส้ิน เพ่ือเป็นการพิสูจน์ สมาชกิในครอบครวั 

ของนาย Uribe Hernandez อธิบายว่าในขณะที่พนักงานสอบสวนของสหพันธรัฐกล่าวอ้างว่าได้สัมภาษณ์บิดาของนาย Uribe  

Hernandez ที่บ้านของเขาในมลรัฐ Coahuila บิดาของนาย Uribe Hernandez อาศัยอยู่ในมลรัฐ Oaxaca ในช่วงเวลาดังกล่าว60

 58
  ส�านักงานอัยการมลรัฐ Coahuila ส�านักงานผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ประจ�าภูมิภาค (Regional Office of Expert Forensic Services,  

Laguna Region) (Coordinacion Regional de Servicios Periciales, Region Laguna) “Chemical Analysis” (“Dictamen Quimico”), Officio  

No. 881/2009 เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๙
 59

  ส�านักงานอัยการสหพันธรัฐ ค�าให้การของนาง Claudia Janeth Soto Rodiguez (Comparecencia voluntaria de Claudia Janeth Soto 

Rodiguez) เมือ่วนัที ่๑๘ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๑ ตามค�าให้การของนาง Soto Rodiguez เอกสารดงักล่าวหมายเลข Officio 3692/2010
 60

 นาง Claudia Janeth Soto Rodiguez และนาง  Maria Esmerelda Soto ให้สมัภาษณ์แก่องค์กรเฝ้าระวงัด้านสทิธมินษุยชน (Human Rights Watch)  

ณ เมือง Torreon มลรฐั Coahuila เมือ่วนัที ่๒๔ มนีาคม ค.ศ. ๒๐๑๒
 61

  โปรดด ูHuman Rights Watch, Mexico’s disappeared, The Enduring Cost of a Crisis Ignored, อ้างแล้ว, หน้า ๔๐.

(๔) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวโทษหรือกล่าวหาบุคคลผู้สูญหายไป

ครอบครัวผู้สูญหายให้ข้อมูลที่ตรงกันแทบจะทุกครอบครัวต่อองค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน ว่าการบังคับ

ใช้กฎหมายและข้อสันนิษฐานของอัยการในคดีการสูญหายของบุคคล คือ เหยื่อหรือผู้สูญหายเป็นเป้าหมายเนื่องจากเป็นพวกเดียวกัน

กับกลุ่มอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะรับรองทฤษฎีนี้อย่างกว้างขวางและกล่าวต่อครอบครัวของผู้สูญหายอยู่บ่อยครั้ง ก่อนที ่

จะด�าเนินการสอบสวนเบื้องต้นเสียด้วยซ�้า นอกจากนี้ ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวมักจะถูกอัยการหยิบยกขึ้นเพื่อเป็นเหตุผลที่ไม่ด�าเนินการ

สอบสวนการสูญหาย ภายใต้ตรรกะว่าเหยื่อที่ (ถูกกล่าวหาว่า) เกี่ยวข้องกับอาชญกรรมท�าให้รัฐไม่มีหน้าที่ที่จะต้องท�าการสืบสวน

สอบสวนอาชญากรรมที่ได้กระท�าต่อบุคคลนั้น ผลที่ตามมา ก็คือ เป็นภาระของครอบครัวของผู้สูญหายที่จะต้องพิสูจน์ว่าผู้สูญหายนั้น

เป็นผู้บริสุทธิ์ เพื่อที่อัยการจะได้สามารถด�าเนินการสืบสวนสอบสวนการสูญหายไปของผู้สูญหายนั้นได้61

ตัวอย่างเช่น กรณีการสูญหายไปของนาย Ivan Baruch Nunez Mendieta อายุ ๓๑ ปี (เดือนสิงหาคม ค.ศ. 

๒๐๑๑) กรณีการสูญหายไปของนาย Hugo Marcelino Gonzalez Salazar อายุ ๒๔ ปี (เดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๙) และกรณีการ

สูญหายไปของนาย Oscar German Herrera Rocha กับเพื่อนร่วมทางอีกสามคน (เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙)

ญาติๆ ของนาย Nunez Mendieta ได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวนกรณีนาย Nunez Mendieta  

ถูกกักตัวไว้ที่เมือง Torreon มลรัฐ Coahuila ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ และไม่มีผู้พบเห็นนาย Nunez Mendieta อีกเลย 

พนักงานสอบสวนบอกกับญาติว่า “เป็นเพรำะเขำ (นำย Nunez Mendieta) ขำยยำเสพติด ไม่ต้องหำตัวเขำหรอก” ส�าหรับญาติๆ 

นาย Nunez Mendieta แล้ว พนักงานสอบสวนให้ความเห็นเช่นนี้ก่อนที่ครอบครัวจะได้ให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูญหายไป 

เสียอีก (นาย Nunez Mendieta ได้หายตวัไปภายหลงัจากทีไ่ปเทีย่วทีบ่าร์แห่งหนึง่กบัเพือ่นทีท่�างาน) และโดยทีย่งัมไิด้สบืสวนการ 

เกดิขึน้ของเหตกุารณ์ดงักล่าวแต่อย่างใด ความเห็นเช่นนี้ของพนักงานสอบสวนแสดงถึงอคติอย่างยิ่ง (a strong bias) ที่มีต่อครอบครัว 

ของผู้สูญหาย และท�าให้ครอบครัวของผู้สูญหายเกิดความหวาดกลัวและไม่แน่ใจในการให้ความร่วมมือกับผู้สืบสวนสอบสวน 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ในท�านองเดียวกัน กรณีนาย Hugo Marcelino Gonzalez Salazar อายุ ๒๔ ปี ซึ่งหายตัวไปในเมือง 

Torreon มลรัฐ Coahuila เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ มารดาของนาย Gonzalez เล่าว่าเมื่อตนได้ไปแจ้งเรื่องร้องเรียน 

เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนตั้งค�าถามโดยสอบถามเธอว่าบุตรชายของเธอมีข้อเสียใดๆ (any “vices”) หรือไม่62 เธอตอบไปว่าข้อเสีย

เพียงประการเดียวของ นาย Gonzalez คือการสูบบุหรี่ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบอกเธอว่า “ข้อเสียประกำรหนึ่งน�ำมำซึ่งข้อเสียอีกประกำร

หนึ่ง”และกล่าวว่าบุตรชายของเธออาจเคยเป็นผู้ติดยาเสพติด (a drug addict) อันน�ามาซึ่งการสูญหายของบุตรชายของเธอ

กรณีการสูญหายไปของนาย Oscar German Herrera Rocha กับเพื่อนร่วมทางอีกสามคนระหว่างเดินทาง

เพื่อไปท�าธุรกิจที่มลรัฐ Coahuila ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙ ก็เช่นเดียวกัน มารดาของนาย Herrera กล่าวว่าเมื่อเธอได้ไปแจ้งเรื่อง

การหายตัวไปของบุตรชายต่อผู้แทนจากส�านักงานอัยการสหพันธรัฐ ปฏิกิริยาแรกของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว คือ “ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแก่คน

ปกติทั่วไป เฉพำะแต่คนที่มีเรื่องเกี่ยวโยงกันเท่ำนั้น”63 มารดาของนาย Herrera กล่าวต่อ ว่าเจ้าหน้าที่สอบถามเธอเป็นระยะเวลานาน

มากเกี่ยวกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของบุตรชายตน ลักษณะของงาน และความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวโยงกับกลุ่มอาชญากรรม แต่มิได้สอบถาม

เธอเกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐในการสูญหายของบุคคลเหล่านั้นเลยแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่บุตรชายของเธอและชายอีก

สามคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยนั้นได้โทรศัพท์แจ้งภรรยาของเขาเหล่านั้นสั้นๆ ว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจท้องถิ่นได้เรียกให้พวกเขาหยุดรถ ก่อน

ที่พวกเขาจะสูญหายไป ทั้งนี้ จากการสอบสวนในเวลาต่อมาของพนักงานอัยการ (จากความพยายามอันแรงกล้าของมารดาของนาย 

Herrera) ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจท้องถิ่นได้กักตัวบุตรชายของเธอและเพื่อนร่วมทางอีกสามคนนั้นไปโดยมิชอบ64

 62 
นาง Maria Elena Salazar Zamora มารดาของนาย Hugo Marcelino Gonzalez Salazar ให้สัมภาษณ์แก่องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights Watch) ณ เมือง Torreon มลรัฐ Coahuila เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒
 63 

นาง Rosario Villaneuva Rocha มารดาของนาย Oscar German Herrera Rocha ให้สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์แก่องค์กรเฝ้าระวงัด้านสทิธมินษุยชน 

(Human Rights Watch) ณ มลรัฐ San Diego เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๒
 64

 ส�านักงานอัยการมลรัฐ Coahuila คดีอาญา Causa Penal 060/2009, Criminal Trial Court (Juzgado de Primera Instancia en Materia 

Penal) เมือง San Pedro de las Colonias มลรัฐ Coahuila เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒
 65  

ครอบครัวของนาย Moises Gamez Almanza รวมถึงนาย Guillermo Castro (บิดา) นาง Maria del Camen Almanza Baruch (มารดา) และนาย  

Guillermo Almanza (พี่ชาย) พร้อมทั้งนาย Alfredo Coronado Gracia บิดาของนาย Marco Antonio Coronado Castillo ให้สัมภาษณ์แก่องค์กรเฝ้าระวัง

ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) ณ มลรัฐ San Luis Potosi แห่ง Mexico เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๒

(๕) กรณีมีความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมมือกับกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในการท�าให้บุคคลสูญหาย

(เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์ในข้อมูลของญาติผู้เสียหาย)

มีกรณีมากกว่า ๖๐ คดีท่ีองค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนมีหลักฐานที่แน่ชัด แสดงถึงความเป็นไปได้ของ

การร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต�ารวจกับกลุ่มอาชญากรรมที่จัดต้ังขึ้น (organized crime) โดยการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน ์

จากข้อมูลที่ครอบครัวหรือญาติของผู้สูญหายได้ให้ไว้ และน�ามาซึ่งการรีดไถหรือเรียกเอาประโยชน์ของกลุ่มอาชญากร หรือการส่งต่อ

ข้อมูลนั้นแก่กลุ่มอาชญากร

ตัวอย่างเช่น กรณีการสูญหายไปของนาย Moises Gamez Almanza อายุ ๒๔ ปี นาย Marco Antonio  

Coronado Castillo อายุ ๒๔ ปี นาย Julio César Coronado Noriega อายุ ๑๘ ปี  และนาย Luis Francisco Medina อายุ ๒๔ 

ปี (เดือนตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙)  และกรณีการสูญหายไปของคนงานบริษัทก่อสร้างจ�านวน ๑๙ คน ในเมือง Pesqueria มลรัฐ Nuevo 

Leon (เดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๑) 

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. บุคคลทั้งสี่ได้ถูกลักพาตัวไปในขณะที่ขับรถยนต์

เพื่อไปพบเพื่อนคนหนึ่งในมลรัฐ San Luis Potosi65  ครอบครัวของนาย Gamez ได้รอจนกระทั่งหนึ่งวันครึ่ง โดยปราศจากความหวัง

ว่าผู้ลักพาตัวจะโทรมาเรียกค่าไถ่ จึงได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่ง มารดาของนาย Gamez ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน

การหายตัวไปของบุตรชาย ณ ส�านักงานอัยการมลรัฐ และได้ให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือและที่อยู่ที่บ้าน66 หลังจากเข้าแจ้งความต่อ

พนักงานอัยการครึ่งชั่วโมง มารดาของนาย Gamez ได้รับโทรศัพท์บนมือถือของตนเรียกให้ตนจ่ายเงินจ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ เปโซ หาก

เธอต้องการพบหน้าบุตรชาย67 ท้ังนี้ ไม่มีสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวของนาย Gamez หรือครอบครัวของผู้สูญหายอีกสามคนได้รับ

โทรศพัท์เรยีกค่าไถ่ก่อนและหลังจากนั้นแต่อย่างใด สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของความเชื่อมโยงกันระหว่าง

โทรศัพท์เรียกค่าไถ่ (the ransom call) กับข้อเท็จจริงที่มารดาของนาย Gamez ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือต่อ

ส�านักงานอัยการ

มารดาของนาย Gamez จงึแจ้งเรือ่งโทรศพัท์เรยีกค่าไถ่นัน้ต่อพนกังานสอบสวน (judicial police)68  ในขณะที ่

เธอก�าลังแจ้งเร่ืองการถูกข่มขู่ดังกล่าว เธอได้รับโทรศัพท์อีกสายหนึ่งจากผู้ที่คาดว่าจะเป็นผูล้ักพาตัวบุตรชายของเธอ ข่มขู่เธอ 

ส�าหรับการที่เธอได้แจ้งเรื่องการเรียกค่าไถ่ต่อเจ้าหน้าที่ เธอเล่าว่าบุคคลนั้นพูดกับเธอว่า “ยำยแก่ เรำรู้ว่ำแกไปหำพนักงำนสอบสวน 

เรำจะฆ่ำลูกชำยของแก เรำไม่ต้องกำรเงินของแกอีกต่อไปแล้ว” อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนได้แนะน�ามารดาของนาย Gamez 

อย่างแขง็ขนัว่าครอบครัวของเธอควรจะจ่ายเงนิค่าไถ่ (หากแต่ค�าแนะน�าเช่นนัน้มไิด้ถกูระบไุว้ในแฟ้มรายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที)่

นอกจากความน่าสงสัยเกีย่วกบัช่วงเวลาและเป้าหมายของการโทรศพัท์เรยีกค่าไถ่ ตลอดจนค�าแนะน�าทีค่่อนข้าง 

ก้าวร้าวของพนักงานสอบสวนดังกล่าวแล้ว ยังมีความผิดปกติอีกหลายประการท่ีชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของความเก่ียวข้องของ 

พนักงานสอบสวนในการรีดไถเงินจากครอบครัวของผู้สูญหาย กล่าวคือ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ ในขณะที่ครอบครัวของ 

นาย Gamez รอโทรศัพท์ติดตามความคืบหน้าของผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ลักพาตัว พนักงานสอบสวนได้เดินทางมาที่บ้านของครอบครัว 

นาย Gamez โดยมิได้บอกกล่าว สองสามนาทีต่อมา ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ลักพาตัวได้โทรศัพท์มาอีกครั้งหนึ่ง บอกให้ครอบครัวของ 

นาย Gamez จ่ายเงินค่าไถ่ หากไม่ต้องการเห็นบุตรชายของเขาถูกฆ่าตาย และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจนายน้ันซึ่งได้ยิน 

การสนทนาทางโทรศัพท์ดังกล่าว บอกกับมารดาของผู้สูญหายว่า “ค�ำแนะน�ำของผมส�ำหรับคุณ ในฐำนะมนุษย์คนหน่ึงมิใช่ในฐำนะ 

เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ คือ กำรจ่ำยเงินค่ำไถ่ เพรำะโดยส่วนใหญ่ของคดีประเภทนี้ผู้ที่ถูกลักพำตัวไปมักจะถูกฆ่ำตำย”69 อีกทั้งเจ้าหน้าที่ 

ต�ารวจยังยืนกรานให้เธอ (มารดาของผู้สูญหาย) จะต้องไปส่งมอบเงินค่าไถ่แต่เพียงล�าพังผู้เดียวเพื่อความปลอดภัย ทั้งๆ ที่เธอ 

ได้ขอร้องให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจติดตามเธอไปด้วย และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ต�ารวจมิได้ปรากฏอยู่ในรายงาน 

การสูญหายของนาย Gamez นอกจากนี้ ยังปรากฏด้วยว่าเมื่อเธอ (มารดาของผู้สูญหาย) ได้ไปส่งมอบเงินค่าไถ่แล้ว เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

ไม่ได้มีความพยายามที่จะติดตามรถยนต์ของผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ลักพาตัวบุตรชายของเธอไป หรือแม้กระทั่งติดตามข้อมูลจากแผ่นป้าย 

ทะเบียนก็ตาม ยิ่งกว่านั้น เมื่อมารดาของนาย Gamez บรรยายรูปพรรณสัณฐานของบุคคลที่เธอได้ส่งมอบเงินค่าไถ่ไป และเมื่อ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (a sketch artist) ได้สเก็ตช์ภาพของผู้ต้องสงสัยนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่ต�ารวจหาได้เผยแพร่ภาพสเก็ตช์ดังกล่าว 

แต่อย่างใด และยงัไม่ส่งภาพสเก็ตช์นัน้ให้แก่ครอบครวัของตนอกีด้วย จนกระทัง่เวลาผ่านไปสองปีภายหลงัจากการสญูหายของบตุรชาย 

 66  
ส�านักงานอัยการมลรัฐ San Luis Potosi ไม่มีชื่อแฟ้ม (อัยการแห่งมลรัฐระบุว่าการสูญหายไปของชายสี่คน) Oficio 4849/2009 Expediente CH/

PGJE/SLP/C/II/0691/2009, Maria Telesa Garcia Ahumada, Agencia del Ministerio Publico del Fuero Comun Mesa II  มลรัฐ San Luis Potosi เมื่อ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙
 67

 ครอบครัวต่างๆ ของนาย Moises Gamez Almanza  นาย Marco Antonio Coronado Castillo และนาย Julio César Coronado Noriega  

ให้สัมภาษณ์แก่องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) ณ มลรัฐ San Luis Potosi แห่ง Mexico เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๒
 68

  ส�านกังานอยัการมลรฐั San Luis Potosi ชือ่แฟ้ม: รายงานการสอบสวน (Investigation Report) (Asunto: Se rinde informe de la investigacion), 

Lic. Maria Telesa Garcia Ahumada, Agencia del Ministerio Publico del Fuero Comun Mesa II, Investigadora Central, Oficio 55/PME/ 

HURACAN/2009, Expediente CH/PGJE/SLP/C/II/0691/2009  มลรัฐ San Luis Potosi เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙
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ครอบครัวของนาย Moises Gamez Almanza ให้สัมภาษณ์แก่องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) ณ มลรัฐ San Luis  

Potosi แห่ง Mexico เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๒

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ของเธอ70 หลังจากนั้นไม่มีบุคคลใดได้ข่าวจากผู้ลักพาตัวบุตรชายของเธออีกเลย และไม่มีบุคคลใดพบเห็นนาย Gamez และเพื่อนทั้ง

สามคนของเขาอีกเลย 

ในท�านองที่คล้ายคลึงกัน ในอีกคดีหนึ่งซึ่งเป็นการสูญหายของคนงานบริษัทก่อสร้างจ�านวน ๑๙ คน ในเมือง 

Pesqueria มลรัฐ Nuevo Leon (เดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๑) 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๑71 เพื่อนบ้านคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ถนนฝั่งตรงข้ามกับอาคารอพาร์ทเม้น

ท์เล็กๆ อันเป็นบริเวณที่คนงานบริษัทก่อสร้างก�าลังนั่งพักอยู่ หลังจากที่พวกเขาเสร็จงานแล้ว บอกกับญาติๆ ของผู้สูญหาย72 ว่าก่อน 

ที่คนงานเหล่าน้ันจะถูกลักพาตัวไป เขาเห็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจท้องถิ่นมายังอาคารดังกล่าว หลังจากนั้น รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ  

ได้กลับมาที่อาคารนั้นและน�าตัวคนงานก่อสร้างทุกคนไป และคนงานก่อสร้างก็ได้ขนของมีค่าจากหอพักไปไว้ในรถยนต์ของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ พยานดังกล่าวยังบอกด้วยว่าเขาเห็นคนงานจ�านวนมากถูกกักตัวไว้บริเวณด้านนอกของสถานีต�ารวจแห่งเทศบาล Pesqueria 

ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๑

ในตอนบ่าย คนที่ลักพาตัวไป (kidnappers) ได้ติดต่อมายังนาย Julio Rodriguez Torres หัวหน้าคนงาน 

(foreman) ของบริษัทก่อสร้าง ซึ่งในขณะเกิดเหตุเขาอยู่ในโรงแรมอีกแห่งหนึ่งในเมือง Pesqueria และมิได้อยู่กับพวกคนงาน คนที่

ลักพาตัวไปบอกกับนาย Rodriguez ว่า หากเขาต้องการเจรจาเพื่อให้ปล่อยตัวคนงานเหล่านั้น นาย Rodriguez จะต้องไปพบกับพวก

เขาตอนเช้าวันรุ่งขึ้นบนสะพานแห่งหนึ่งนอกเมือง คนงานคนหนึ่งที่ขับรถให้นาย Rodriguez กล่าวว่ารถยนต์ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจท้อง

ถิ่นและรถยนต์อีกคันหนึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดรอพวกเขาอยู่ ณ ที่นั้น73 เมื่อนาย Rodriguez เดินไปที่รถยนต์คันหนึ่งที่จอดรอ

อยู่นั้น รถยนต์คันนั้นก็แล่นออกไปทันที นับแต่นั้นมา ไม่มีผู้ใดพบเห็นคนงานทั้ง ๑๙ คนนั้นอีกเลย74 
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 ส�านักงานอัยการมลรัฐ Neuvo Leon ค�าให้การของนาย C. Evaristo III Martinez Lopez (Comparecencia de C. Evaristo III Martinez  
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 หลายสัปดาห์ต่อมา ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวันที่ ๙ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑ เจ้าหน้าที่ต�ารวจเมือง Pesqueria จ�านวน ๑๗ คน ถูกจับและถูกกักตัวไว้

ฐานลักพาตัวคนงานและร่วมมือกับกลุ่มอาชญากรรมจัดตั้ง

๒.๑.๒ บทวเิคราะห์เงือ่นไขหรือปัจจยัท่ีท�าให้เกิดการก่ออาชญากรรมร้ายแรงอนัเป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชน
จากกรณีการสูญหายตัวไปของประชาขนพลเรือนจ�านวนหลายหมื่นคนในช่วงการด�าเนินนโยบายท�าสงคราม 

กับยาเสพติดของรัฐบาลนายเฟลิเป้ คาลเดรอน แสดงให้เห็นถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้กับยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ปัญหาการกระท�าทีเ่ป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงอนัเป็น “การละเมดิสทิธมินษุยชน” ในลกัษณะของ “การบงัคบัให้บคุคลสญูหาย” 

(Enforced disappearance) 

ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงข้อพิจารณาส�าคัญสองประการที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการ

ด�าเนินนโยบายท�าสงครามกับยาเสพติด ได้แก่ (๑) เงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติการหรือการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ (๒) 

สถานะทางกฎหมายของการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นเหตุให้บุคคลสูญหายเป็นจ�านวนมาก

(๑) เงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติการหรือการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การสูญหายของบุคคลพลเรือนจ�านวนมากในกรณีต่างๆ ทั้งหลายดังที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นนั้น

สามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงการปฏิบัติการหรือการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของรัฐที่เก่ียวข้องได้ โดยแบ่งเงื่อนไขออกเป็น 

สองลักษณะ ได้แก่ (๑.๑) เงื่อนไขด้านผู้กระท�าการ และ (๑.๒) เงื่อนไขด้านผู้ถูกกระท�าหรือเป้าหมาย

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๑.๑) เงื่อนไขด้านผู้กระท�าการ 

เงื่อนไขด้านผู้กระท�าการประกอบด้วยเงื่อนไขย่อยๆ สองประการ ได้แก่ (๑.๑.๑) เงื่อนไขเกี่ยวกับ 

ผู้กระท�าการ และ (๑.๑.๒) เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีหรือลักษณะการด�าเนินการ 

(๑.๑.๑) เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้กระท�าการ  

ตามรายงานขององค์การเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดระยะเวลาเกือบ ๖ ปี ของการ

ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกวาดล้างยาเสพติด ตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. ๒๐๐๗ - ปลายปี ค.ศ. ๒๐๑๒ มีประชาชนชาว

เม็กซิโกจ�านวนหลายหมื่นคนที่สูญหายไป ในจ�านวนคดีร้องเรียนเกี่ยวกับคนสูญหายไม่ต�่ากว่า ๒๕๐ คดี มีจ�านวนไม่ต�่ากว่า ๑๔๙ คดี

ที่ปรากฏหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญหายของประชาชนชาวเม็กซิโก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 

โดยทางอ้อม 

การสูญหายไปของบุคคลหรือประชาชนจ�านวนมากมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น 

ฝ่ายทหาร หรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจและพนักงานสอบสวนด้วย ทั้งเจ้าหน้าที่ในระดับสหพันธรัฐและเจ้าหน้าที่ในระดับมลรัฐ ไม่ว่าจะเป็น 

การกระท�าของเจ้าหน้าท่ีของรฐัเองโดยตรง ดงัเช่นกรณีการกระท�าของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชนาวี (the Navy personnel) อนัเป็นเหต ุ

ให้นาย José Fortino Martinez Martinez สูญหายไป (เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑) หรือการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

ระดับสหพันธรัฐในการปฏิบัติการอันท�าให้นาย Roberto Ivan Hernandez Garcia และนางสาว Yudith Yesenia Rueda 

Garcia (เดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๑) หรือการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ต�ารวจท้องถิ่นระดับมลรัฐในการปฏิบัติการอันท�าให้นาย Isarel 

Torres Lazarin สูญหายไป (เดอืนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙) หรอืการทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัมส่ีวนร่วมทางอ้อมในการปฏิบตักิารอนัเป็นเหต ุ

ให้บุคคลอื่นสูญหาย เช่น การที่เจ้าหน้าที่ไม่รีบด�าเนินการใดๆ อันจ�าเป็นโดยทันทีภายหลังการสูญหายไปของบุคคล เช่น กรณีการ 

สูญหายไปของนาย Nitza Paolo Alvarado (เดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๙) หรือกรณีการสูญหายไปของนาย Espinoza Ivan  

Baruch Nunez Mendieta (เดือนสิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๑) หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวโทษหรือกล่าวหาบุคคลผู้สูญหายไป 

เพื่อไม่ต้องติดตามหาตัวผู้สูญหายนั้น เช่น กรณีการสูญหายไปของนาย Hugo Marcelino Gonzalez Salazar (เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 

๒๐๐๙) หรือกรณีการสูญหายไปของนาย Oscar German Herrera Rocha (เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙) 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่การสูญหายไปของบุคคลเป็นการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมมือกับ 

บุคคลภายนอก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชญากรรม) เพื่อผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน เช่น กรณีการสูญหายไปของ 

นาย Moises Gamez Almanza นาย Marco Antonio Coronado Castillo นาย Julio César Coronado Noriega และนาย Luis  

Francisco Medina (เดือนตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙)

การสูญหายของประชาชนชาวเม็กซิโกเหล่านี้จึงมี “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” เป็นผู้กระท�าการไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่ากระท�าร่วมกับบุคคลภายนอกอันเป็นเหตุให้บุคคลสูญหายไป ทั้งนี้ ในหลายๆ กรณีของการปฏิบัติ

การของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติการโดยสวมเครื่องแบบของหน่วยงานของรัฐ (official uniform) หรือชุดกันกระสุน (bulletproof 

vests) ที่มีเครื่องหมายหรือชื่อหน่วยงานของรัฐ หรือใช้ยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐ (official vehicles) หรือที่มีสัญลักษณ์

หน่วยงานของรัฐ (vehicles marked with Navy insignia) ในการปฏบิตักิาร ดงัทีป่รากฏให้เห็นในกรณกีารสญูหายของบคุคลต่างๆ 

ในหลายกรณีดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น กรณีต่างๆ เหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท�าให้บุคคล 

สูญหาย หรือในบางกรณี อย่างน้อยท่ีสุด การปฏิบัติการเช่นนั้นมิอาจกระท�าได้โดยปราศจากการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ระดับสูง (high- 

ranking officials)75

 75
 โปรดดู Human Rights Watch, Mexico’s disappeared, The Enduring Cost of a Crisis Ignored, อ้ำงแล้ว, หน้า ๔.
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(๑.๑.๒) เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีหรือลักษณะการด�าเนินการ

การด�าเนินการหรือปฏิบัติการต่างๆ อันเป็นเหตุให้บุคคลสูญหายไปโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะ 

เป็นการกระท�าท่ีมีลักษณะของการด�าเนินการหรือวิธีด�าเนินการที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก ซึ่งพอสรุปรูปแบบ (pattern) ของการ 

ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ดังนี้

• เป็นการกระท�าโดย “ใช้ก�าลัง” หรือ “ความรุนแรง” ต่อชีวิตร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินของ 

บุคคล  โดยการบุกรุกและตรวจค้นบ้านของบุคคลที่เป็นเป้าหมาย และน�าไปสู่การควบคุมตัวหรือลักพาตัวบุคคลที่เป็นเป้าหมายต่อไป 

ในที่สุด ดังเช่น กรณีการสูญหายไปของนาย José Fortino Martinez Martinez ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชนาวีใช้ก�าลังพังประตูบ้าน 

ของ Martinez อีกทั้งยังใช้ก�าลังจับตัวนาย Martinez ไป หรือกรณีการสูญหายไปของนาย Hernandez Garcia และนางสาว Rueda 

Garcia ซึง่ชายจ�านวนหนึง่ในชดุเคร่ืองแบบเจ้าหน้าทีต่�ารวจสหพนัธรฐั (Federal Police) พงัประตบู้านป้าของนางสาว Rueda Garcia 

และจับตัวเยาวชนทั้งสองคนไป หรือกรณีการสูญหายไปของนาย Moises Gamez Almanza ซึ่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจพยายามข่มขู่หรือ 

พูดให้ครอบครัวของนาย Gamez หวาดกลัวและน�าเงินค่าไถ่ไปจ่ายให้แก่ผู้ลักพาตัวในที่สุด นอกจากนี้ ในการสูญหายของประชาชน 

ในแทบทุกกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้กระท�าการมักจะมีหรือติดอาวุธ (armed) ร่วมด้วยในการปฏิบัติการ

• เป็นการด�าเนินการตาม “อ�าเภอใจ” (arbitrarily detained) ของผู้ปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐ กล่าวคือ การปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อบุคคลเป้าหมายหรือครอบครัวของเขา มิได้มีเหตุผลอ้างอิง 

บนพื้นฐานของกฎหมายหรือกฎระเบียบตามกฎหมายแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ในการปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงไม่มีการชี้แจงหรืออธิบายถึง 

เหตุของการกระท�าอันชอบด้วยกฎหมาย (without probable cause) หรือแสดงเอกสารหรือหมายค้น (without search warrant) 

ก่อนที่จะตรวจค้นบ้านหรือทรัพย์สินใดๆ ของบุคคลผู้เป็นเป้าหมายหรือครอบครัวของบุคคลนั้น หรือไม่มีหมายจับกุมบุคคลใด  

(without arrest order) ดังจะเห็นได้ในกรณีการสูญหายของบุคคลต่างๆ แทบทุกกรณี อีกทั้งผู้ปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่มักจะ 

กระท�าการโดย “ปิดบงั” หรือ “อ�าพราง” ใบหน้า เพ่ือมใิห้บคุคลทีเ่ป็นเป้าหมายของการจบัหรือกักตวั ญาติ หรือครอบครวัของบคุคลนัน้ 

รู้ถึงตัวผู้ปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หรือจดจ�าใบหน้าของบุคคลนั้นได้

เป็นการด�าเนินการที่มีลักษณะของ “การตระเตรียมการ” (planed) ไว้ล่วงหน้า และม ี

“การด�าเนินการร่วมกัน” (coordinated) และเป็นขัน้เป็นตอนในระหว่างบคุคลหรือเจ้าหน้าทีห่ลายๆ ฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง อกีทัง้ยงัเป็นการ 

ด�าเนินการ “อย่างเป็นระบบ” (systematic) ดังจะเห็นได้ว่าการด�าเนินการลักพาตัวหรือกักตัวบุคคลที่เป็นเป้าหมายนั้นในแต่ละกรณี 

มีการด�าเนนิการร่วมกนัอย่างเป็นระบบระหว่างผู้ปฏบัิตกิารและเจ้าหน้าทีฝ่่ายต่างๆ ของรฐั ไม่ว่าจะเป็นทหารหรอืเจ้าหน้าท่ีต�ารวจมลรัฐ 

หรอืเจ้าหน้าทีต่�ารวจสหพันธรัฐ ทัง้ในข้ันตอนของการด�าเนนิการควบคมุตวับคุคลผูเ้ป็นเป้าหมาย เช่น การทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัใช้อ�านาจ 

บกุรกุเข้าไปในบ้านของบคุคลผู้เป็นเป้าหมาย ตรวจค้นทรพัย์สนิในบ้านของบคุคลนัน้ ข่มขูห่รอืใช้ก�าลงัควบคมุตัวบคุคลนัน้ไปโดยมชิอบ 

ข่มขู่มิให้ครอบครัวของผู้ถูกควบคุมตัวนั้นติดตามหาตัวบุคคลนั้น และในขั้นตอนภายหลังการควบคุมตัวบุคคลโดยมิชอบนั้นแล้ว เช่น 

การไม่เต็มใจรับแจ้งความหรือลงบันทึกการแจ้งหรือการร้องเรียนของครอบครัวของบุคคลผู้สูญหาย การไม่เริ่มด�าเนินการสอบสวนหรือ 

พยายามถ่วงเวลาการเริ่มด�าเนินการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง การโยนกันไปมาในการรับหรือลงบันทึกเรื่อง

ร้องเรียนในระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในหลายๆ กรณียังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการด�าเนินการร่วมกัน

ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่มอาชญากรรม โดยเฉพาะทหารหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจับกุมหรือกักตัวบุคคลเป้าหมาย และส่งตัวไปให้

กลุ่มอาชญากรรมต่อไป

(๑.๒) เงื่อนไขด้านผู้ถูกกระท�าหรือเป้าหมาย 

เงื่อนไขด้านผู้ถูกกระท�าหรือเป้าหมายของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของรัฐ ประกอบด้วย 

เงื่อนไขย่อยๆ สองประการ ได้แก่ (๑.๒.๑) เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ถูกกระท�า และ (๑.๒.๒) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ�านวนผู้ถูกกระท�าหรือเป้าหมาย

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๑.๒.๑) เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ถูกกระท�า

จากกรณีการสูญหายของบุคคลต่างๆ ในประเทศเม็กซิโก ในช่วงระยะเวลาเกือบ ๖ ปีของการ

ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการท�าสงครามกับยาเสพติด จะเห็นได้ว่าบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติการตามนโยบาย 

ดังกล่าวโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยเฉพาะการควบคุมตัวไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันน�ามาซึ่งการสูญหายไปของบุคคลนั้นในที่สุด  

ได้แก่ ปัจเจกชน (individuals) หรือประชาชนชาวเม็กซิโก ซึ่งเป็น “พลเรือน” ทั่วไป (civilians) นอกจากนี้ บุคคลที่เป็นเป้าหมาย

ของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของรัฐยังเป็น “ผู้บริสุทธิ์” ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การค้า หรือการเสพยาเสพติดแต่อย่างใด 

โดยนัยดังกล่าว บุคคลที่ถูกควบคุมตัวไปและสูญหายไปในที่สุดย่อมถูกละเมิดสิทธิในชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพของตน อีกทั้งในหลายๆ 

กรณีของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของรัฐยังสะท้อนให้เห็นถึงการท�าลายหรือยึดทรัพย์สินของบุคคลนั้นไปโดยมิชอบอันเป็นการ

ละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลนั้นอีกชั้นหนึ่งด้วย

นอกจากตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัวโดยมิชอบและสูญหายไปจะเป็นผู้ถูกกระท�าหรือเป้าหมาย 

โดยตรงแล้ว บุคคลอืน่ๆ ในครอบครวัของบคุคลนัน้กไ็ด้รับผลกระทบจากความรนุแรงในรปูแบบต่างๆ ของการด�าเนินนโยบายอันท�าให้ 

บุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวของเขาสูญหายไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ผลกระทบหรือความสูญเสียของบุคคลในครอบครัวของผู้สูญหาย 

ไปนั้นมีความร้ายแรงและประกอบด้วยมิติต่างๆ ที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก76 ไม่ว่าจะเป็น “มิติด้านความรู้สึกหรือจิตใจ” เช่น 

ความเศร้าโศกเสียใจของบุคคลในครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของตน (serious emotional effects or depression) 

ความหวาดกลัวหรือความหวาดระแวงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่เหลือในครอบครัว 

(constant fear) “มิติด้านสถาบันครอบครัว” เช่น ผลกระทบต่อความสัมพันธ์หรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในระหว่างสมาชิก

ที่เหลืออยู่ในครอบครัว ภายหลังการสูญหายไปของบุคคลผู้เป็นเป้าหมาย และ “มิติทางเศรษฐกิจ” อันได้แก่ ปัญหาการเลี้ยงชีพ

หรือปัญหาปากท้องของบุคคลต่างๆ ในครอบครัว เนื่องจากในหลายๆ กรณี ผู้สูญหายไปเป็นบุคคลเพียงผู้เดียวที่ประกอบอาชีพ 

หาเลี้ยงครอบครัวซึ่งมีบุตรเป็นจ�านวนมาก ตลอดจนผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์อย่างอื่นอันเกี่ยวด้วยสวัสดิการสังคม หรือการเข้าถึง 

ระบบบริการต่างๆ ของหน่วยงานสาธารณะ (the system of social services) เนื่องจากการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่าน้ี 

ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขการประกอบอาชีพของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น การสูญหายไปของบุคคลหนึ่งอาจน�ามาซึ่งการถูกระงับสิทธิการ 

เข้าถึงสวัสดิการสังคม (suspension of access to social benefits) เช่น บริการดูแลรักษาสุขภาวะ (healthcare) หรือการดูแลเด็ก 

(childcare)

 76
 เพิ่งอ้ำง, หน้า ๗ และ ๖๘.

 
77

 โปรดดู Human Rights Watch, Mexico’s disappeared, The Enduring Cost of a Crisis Ignored, อ้ำงแล้ว, หน้า ๔ และ ๒๔.

(๑.๒.๒) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ�านวนผู้สูญหาย

ประชาชนชาวเม็กซิโกได้สูญหายไปเป็นจ�านวนมาก ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินนโยบาย 

กวาดล้างยาเสพติดของรัฐบาล การปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือผู้ก่ออาชญากรรม แล้วแต่กรณี เป็นการกระท�าให้ปัจเจกชน 

สญูหายไปเป็นการทัว่ไปอย่างแพร่หลายและในวงกว้าง ส่งผลให้ผูส้ญูหายไปจากการปฏบิตักิารดงักล่าวมจี�านวนสงูมากเป็นหลายหมืน่คน 

เลยทีเดียว กรณีจึงมิใช่กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการอันเป็นเหตุให้บุคคลสูญหายไปเพียงหนึ่งหรือสองรายเป็นการเฉพาะกรณี 

แต่อย่างใด

นอกจากนี ้การด�าเนนิการของเจ้าหน้าทีข่องรัฐยงัเป็นการด�าเนนิการซ�า้ๆ กนัในพืน้ท่ีใดพืน้ทีห่นึง่ 

ของประเทศ และเป็นไปอย่างต่อเนื่องภายในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน เช่น กรณีการถูกลักพาตัวหรือกักตัวโดยมิชอบของประชาชน 

จ�านวนไม่ต�่ากว่า ๒๐ คดี ในระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ บริเวณเขตชายแดนของมลรัฐ Coahuila มลรัฐ 

Neuvo Leon และมลรัฐ Tamaulipas77 สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในวงกว้างและอย่างต่อเนื่องของการปฏิบัติ

การหรือการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นเหตุให้บุคคลจ�านวนมากสูญหายไป

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๒) สถานะทางกฎหมายของการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นเหตุให้บุคคลสูญหายเป็น 

จ�านวนมาก

การปฏิบัติการหรือการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายท�าสงคราม

กับยาเสพติดของนายเฟลิเป้ คาลเดรอน ประธานาธิบดีแห่งเม็กซิโก น�ามาซึ่งการสูญหายไปของบุคคลหรือประชาชนชาวเม็กซิโกเป็น

จ�านวนมาก โดยเป็นการปฏิบัติการหรือการด�าเนินการอย่างแพร่หลายในวงกว้างและอย่างเป็นระบบ ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ปัญหาที่

จะต้องพิจารณาต่อมา ก็คือ การด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นเหตุให้บุคคลสูญหายเป็นจ�านวนมากมี “ลักษณะเฉพาะ” หรือ 

“สถานะทางกฎหมาย” อย่างไร และน�ามาซึ่ง “ผลทางกฎหมาย” อย่างไร กล่าวคือ กรณีเป็นการท�าให้บุคคลสูญหายเฉพาะรายหรือ

เฉพาะกรณี (disappearance) หรือเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหาย (enforced disappearance)

(๒.๑) ลกัษณะพืน้ฐานของการท�าให้บุคคลสญูหายอันเป็นการกระท�าเฉพาะรายและการกระท�าอนัเป็นการ 

บังคับบุคคลให้สูญหาย

กรณีการสูญหายไปของบุคคลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เป็นกรณีที่บุคคลหรือประชาชน 

พลเมอืงทัว่ไปของประเทศเม็กซโิกได้ถูกจับตวัหรือควบคมุตวัไปโดยบคุคลหนึง่หรอืหลายคน โดยปราศจากเหตผุลอนัชอบด้วยกฎหมาย 

อกีท้ังในหลายๆ กรณผีูป้ฏบิติัการหรอืด�าเนนิการมกีารติดอาวุธหรือใช้ก�าลังในระหว่างการปฏิบตักิารหรือการด�าเนนิการเพือ่วตัถปุระสงค์ 

ดังกล่าวด้วย กรณกีารสญูหายไปของบคุคลต่างๆ จึงล้วนแต่เป็นกรณีทีบุ่คคลหนึง่หรือหลายคนถกูควบคมุตวัหรือจบัตวัไปโดย “ขดัขนื” 

หรือ “ฝ่าฝืน” ต่อความประสงค์ของบุคคลนั้น (against their will) กรณีจึงอาจเป็นไปทั้งการท�าให้บุคคลสูญหายอันเป็นการกระท�า

เฉพาะรายไป และการกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหาย

อย่างไรกต็าม หากพจิารณาลงไปให้ละเอยีดแล้ว จะเหน็ได้ว่ากรณกีารสญูหายไปของบคุคลทัง้หลาย 

ในแต่ละกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึง “ลักษณะเฉพาะ” ของการด�าเนินการในหลายประการดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น 

อันสะท้อนถึงการกระท�าอันเป็น “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” “ยิ่งกว่า” การท�าให้บุคคลสูญหายในลักษณะของการกระท�าเฉพาะ

รายหรือเฉพาะกรณี (isolated cases) ที่ไม่มีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกับกรณีอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องพิจารณา

ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างการท�าให้บุคคลสูญหายอันเป็นการกระท�าเฉพาะราย และการกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหาย

(๒.๒) ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างการท�าให้บุคคลสูญหายและการบังคับบุคคลให้สูญหาย

การกระท�าอนัเป็น “การบงัคับบคุคลให้สูญหาย” (enforced disapperance) เป็นการก่ออาชญากรรม 

ร้ายแรง (a serious crime) อันเป็นการกระท�าความผิดที่ต้องห้ามตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (customary 

international law) และมีรากฐานมาจากกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (international human rights law) 

และกฎหมายเกี่ยวกับมนุษยชาติ (humanitarian law) โดยนัยดังกล่าว การบังคับบุคคลให้สูญหายนอกจากจะเป็นการกระท�าอันเป็น 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ว การก่ออาชญากรรมเช่นนั้นยังเป็นการขัดต่อกฎเกณฑ์หรือ 

กฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of  

Human Rights) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (the International Covenant on Civil and  

Political Rights - ICCPR)  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติ  ว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย  

ค.ศ. ๑๙๙๒ (The Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 1992)78 และปัจจุบัน 

ได้แก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย ค.ศ. ๒๐๐๖ (The International Convention 

for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006) และยังมีอนุสัญญา Inter- American ว่าด้วยการ

บังคับบุคคลให้สูญหาย ค.ศ. ๑๙๙๔ (Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons) อีกด้วย

 78
 ปฏิญญาดังกล่าวได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติ (the General Assembly of the United Nations) ตามมติที่ ๔๗/๑๓๓  

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๒; G.A. res. 47/133, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 207, U.N. Doc. A/47/49 (1992).
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นอกจากนี้ การกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายยังอาจมีลักษณะเป็นการก่อ “อำชญำกรรม 

ต่อมนุษยชำติ” (Crime against humanity)79 อันเป็นการต้องห้ามตามธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome 

Statute of the International Criminal Court) (ธรรมนูญกรุงโรมฯ) อีกด้วย หากเข้าเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญ

กรุงโรมฯ ทั้งนี้ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศทั้งสามฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับทั้งภายในประเทศของรัฐภาคี และในระดับ

ระหว่างประเทศด้วย

ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย ค.ศ. ๒๐๐๖ 

“กำรสูญหำยโดยถูกบังคับ” (Enforced or Involuntary Disappearance) หมายถึง “กำรจับกุม กำรคุมขัง กำรลักพำตัว หรือกำร

ลิดรอนเสรีภำพในรูปแบบอย่ำงอื่น โดยเจ้ำหน้ำที่ หรือโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งกระท�ำโดยได้รับอนุญำต กำรสนับสนุน หรือกำร

ยอมรับของรัฐ ติดตำมด้วยกำรปฏิเสธที่จะรับรู้กำรลิดรอนเสรีภำพดังกล่ำว หรือด้วยกำรปกปิดชะตำกรรมหรือที่อยู่ของผู้สูญหำย ซึ่ง

ท�ำให้ผู้สูญหำยอยู่นอกกำรคุ้มครองของกฎหมำย”80

ในขณะที่อนุสัญญา Inter-American ว่าด้วยการบังคับบุคคลให้สูญหาย ค.ศ. ๑๙๙๔ “กำรสูญหำย 

โดยถูกบังคับ” (a forced disappearance) หมายถึง “กำรกระท�ำอันเป็นกำรลิดรอนเสรีภำพของบุคคลคนหนึ่งหรือหลำยคน 

ไม่ว่ำโดยวิธีกำรใดๆ ซึ่งกระท�ำโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระท�ำโดยได้รับอนุญำต กำรสนับสนุน หรือกำร

ยอมรับของรัฐ ติดตำมด้วยกำรไม่มีข้อมูลหรือกำรปฏิเสธกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรลิดรอนเสรีภำพเช่นนั้น หรือกำรปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล

เกี่ยวกับสถำนที่อยู่ของบุคคลนั้น ซึ่งขัดขวำงมิให้บุคคลนั้นได้รับควำมช่วยเหลือตำมหลักประกันเกี่ยวกับกำรเยียวยำและกระบวนกำร

ที่รับรองโดยกฎหมำย”81  

เมื่อได้พิจารณานิยามของการบังคับให้บุคคลสูญหายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ 

การคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย ค.ศ. ๒๐๐๖ จะเห็นได้ว่าการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นการกระท�าโดยผู้ใช้อ�านาจรัฐหรือ 

ผู้มีอ�านาจรัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการควบคุมตัวหรือลักพาตัวปัจเจกชนไป และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจะปฏิเสธว่ามิได้ควบคุมตัวหรือ 

ลักพาตัวบุคคลที่ครอบครัวก�าลังตามหาตัวอยู่ หรือปกปิดสถานที่อยู่หรือชะตากรรมของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวหรือลักพาตัวมา ก่อนที่ 

บุคคลนั้นจะหายสาบสูญไปโดยไม่มีบุคคลใดทราบถึงสถานที่อยู่หรือชะตากรรมของบุคคลนั้น หากแต่ในระหว่างนั้น ผู้ถูกควบคุมตัว 

หรือลักพาตัวไปอาจถูกทรมานและฆ่าตายในที่สุด เป็นผลให้ผู้ก่ออาชญากรรมเช่นนั้นไม่ต้องรับผิดใดๆ เนื่องจากไม่ปรากฏศพของ

บุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายนั้น (climate of impunity) 

 
79 

Rome Statute of the International Criminal Court, Article 5, par. 1 (b) and Article 7, par. 1 (i)
 80 

International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance 2006, Article 2. “For the purposes 

of this Convention, “enforced disappearance” is considered to be the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of 

liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the State,  

followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared  

person, which place such a person outside the protection of the law”.
 81  

Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons 1994, Article 2. “For the purposes of this Convention, “forced  

disappearance” is considered to be the act of depriving a person or persons of his or their freedom, in whatever way, perpetrated by 

agents of the state or by persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the state, followed by 

an absence of information or a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the whereabouts of that 

person, thereby impeding his or her recourse to the applicable legal remedies and procedural guarantees.” 

ดังนั้น กรณีการสูญหายของบุคคลจะมีลักษณะเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายตามนัยดังกล่าวจึงต้อง

ประกอบด้วยเงื่อนไขส�าคัญสามประการประกอบกัน ได้แก่ ผู้กระท�า ลักษณะของการกระท�า และผลของการกระท�า
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ผู้กระท�าการอันเป็นการบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

ซึ่งได้รับอนุญาต การสนับสนุนหรือการยอมรับของรัฐ (Involvement of state agents, either directly or indirectly through 

authorization, support, or acquiesence)

การพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

การปฏิบัติการหรือการด�าเนินการอันเป็นเหตุให้บุคคลหรือประชาชนชาวเม็กซิโกจ�านวนมหาศาล 

ต้องสูญหายไปนั้น ตามกรณีต่างๆ ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น แทบจะทุกกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในการด�าเนินการ ไม่ว่า 

จะเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ทั้งต�ารวจท้องถิ่นและต�ารวจสหพันธรัฐ ในหลายๆ กรณีเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐเกี่ยวข้องโดยตรงโดยเป็นผู้กระท�าการเสียเองอันเป็นเหตุให้บุคคลต้องสูญหาย ดังเช่นกรณีการสูญหายไปของนาย José Fortino 

Martinez Martinez (เดอืนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑) หรอืกรณกีารสญูหายไปของนาย Jesus Victor Liano Munoz และนาย René 

Azael Jasso Maldonado (เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑) ซึ่งการสูญหายของบุคคลทั้งสองนั้นเป็นผลมาจากการปฏิบัติการหรือ 

การกระท�าโดยตรงของเจ้าหน้าที่หน่วยราชนาวี (ทหารเรือ) ในขณะที่หลายๆ กรณี ปรากฏข้อเท็จจริงและหลักฐานว่าเจ้าหน้าที ่

ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าอันเป็นเหตุให้บุคคลต้องสูญหายไป อันเป็นกรณีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และกลุ่มอาชญากรรมหรอืผู้ท�าการลักพาตวั (kidnappers) ดังเช่นกรณีการสูญหายไปของนาย Moises Gamez Almanza นาย Marco 

Antonio Coronado Castillo นาย Julio César Coronado Noriega และนาย Luis Francisco Medina (เดือนตุลาคม 

ค.ศ. ๒๐๐๙) และกรณีการสูญหายไปของคนงานบริษัทก่อสร้างจ�านวน ๑๙ คน ในเมือง Pesqueria มลรัฐ Nuevo Leon 

(เดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๑) ซึ่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการลักพาตัวบุคคลต่างๆ ดังกล่าวไป และไม่มีบุคคลใด 

ทราบชะตากรรมของบุคคลเหล่านั้นหรือพบเห็นบุคคลเหล่านั้นอีกเลย หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การกระท�าอันมีลักษณะเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหาย ประกอบด้วยการกระท�าในสองขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง การควบคุมตัวบุคคลที่จะบังคับให้สูญหาย

การบงัคบับคุคลให้สญูหายจะกระท�าโดยวธิกีารจับกมุ คมุขงั ลกัพาตวั หรอืการกระท�าในรปูแบบอืน่ใด

ที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพของบุคคล กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการกระท�าที่ลิดรอนเสรีภาพและขัดต่อความประสงค์ของบุคคลผู้ถูกกระท�า 

(Deprivation of liberty against the will of the person concerned)

ขัน้ตอนทีส่อง การปฏิเสธการกระท�าหรือปิดบงัสถานทีใ่ช้กักกันตวับคุคลทีจ่ะบงัคบัให้สูญหาย (Refusal 

to disclose the fate and whereabouts of the person concerned)

เมื่อได้จับกุม หรือควบคุมตัว หรือลักพาตัวบุคคลที่จะบังคับให้สูญหายแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคล

ที่ด�าเนินการเช่นนั้นจะปฏิเสธไม่รับรู้การกระท�าอันเป็นการลิดรอนเสรีภาพของบุคคล หรือปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่อยู่ของบุคคล

ผู้สูญหายนั้น

การพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกลุ่มอาชญากรรมมักจะเป็นไปในรูปแบบหรือวิธีด�าเนินการ 

ที่คล้ายคลึงกันในหลายๆ กรณี กล่าวคือ เป็นการใช้ก�าลัง บุกรุกเข้าไปในเคหสถานของปัจเจกชน หลายกรณีกระท�าในยามวิกาล 

เพื่อจับกุม ควบคุมตัว หรือลักพาตัวบุคคลผู้เป็นเป้าหมายไปจากเคหสถาน โดยในการด�าเนินการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกลุ่ม 

อาชญากรรม แล้วแต่กรณี มักจะปิดบังใบหน้าของตน ใช้ก�าลังในการด�าเนินการ มีอาวุธครบมือในขณะปฏิบัติการ และไม่มีการชี้แจง 

ประการที่หนึ่ง เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้กระท�า

ประการที่สอง เงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะของการกระท�า
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เหตุผลหรือหมายตรวจหรือหมายค้นใดๆ การปฏิบัติการในทุกกรณีจะจบลงที่การควบคุมตัวหรือลักพาตัวบุคคลผู้เป็นเป้าหมายไปตาม 

อ�าเภอใจ นอกจากนี้ ภายหลังการควบคุมตัวหรือลักพาตัวบุคคลผู้เป็นเป้าหมายไปแล้ว เมื่อครอบครัวหรือญาติของบุคคลนั้นติดตาม 

ไปยังหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องและสอบถามถึงเหตุผลที่กระท�าเช่นนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะปฏิเสธว่ามิได้คุมขังหรือ 

กักตัวบุคคลที่ครอบครัวของบุคคลนั้นก�าลังตามหาอยู่ หรือปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ให้ข้อมูลคลุมเครือว่าได้ปล่อยตัว 

บุคคลนั้นไปแล้ว หรือไม่พยายามลงบันทึกแจ้งเรื่องร้องเรียนการที่บุคคลสูญหายหรือไม่ด�าเนินการสอบสวนตามความจ�าเป็นโดยทันที 

หรอืปกปิดหรือปิดบงัซ่อนเร้นสถานทีท่ีใ่ช้กกัขังหรือคุมขงับคุคลทีถ่กูควบคมุตวัหรอืลกัพาตวัไปนัน้ และภายหลงัจากนัน้ กไ็ม่มบีคุคลใด 

ทราบชะตากรรมหรือพบเห็นบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวหรือลักพาตัวไปนั้นอีกเลย ดังเช่นกรณีการสูญหายไปของนาย Roberto Ivan  

Hernandez Garcia และนางสาว Yudith Yesenia Rueda Garcia (เดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๑) กรณีการสูญหายไปของนาย Nitza 

Paolo Alvarado Espinoza และนาย José Angel Alvarado Herrera (เดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๙) และกรณีการสูญหายของ 

นาย Ivan Baruch Nunez Mendieta (เดือนสิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๑)

การกระท�าอันมีลักษณะเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหาย มีเป้าหมายเพื่อท�าให้บุคคลผู้ถูกบังคับให้

สูญหายนั้นอยู่นอกการคุ้มครองของกฎหมาย

การพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

การที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่รับแจ้งความหรือพนักงานสอบสวนไม่รับเร่ืองร้องเรียน หรือปฏิเสธที่จะ 

ลงบันทึกเร่ืองร้องเรียน โดยกล่าวอ้างต่อครอบครัวของผู้สูญหายว่าครอบครัวยังแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมิได้ เนื่องจากต้องรอให ้

บุคคลนั้นสูญหายไปเป็นเวลาไม่ต�่ากว่า ๗๒ ชั่วโมง ดังตัวอย่างเช่นกรณีการสูญหายไปของนาย Ivan Baruch Nunez Mendieta 

(เดือนสิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๑) หรือการปฏิเสธที่จะท�าการติดตามค้นหาหรือสอบสวนผู้ถูกควบคุมตัวไปตามที่ครอบครัวของผู้สูญหาย 

ขอความช่วยเหลือ ดังตัวอย่างเช่นกรณีการสูญหายไปของนาย Ivan Baruch Nunez Mendieta (เดือนสิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๑) 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจกล่าวอ้างว่าได้รับมอบหมายให้ประจ�าอยู ่ ณ จุดตรวจแห่งนั้นเป็นการเฉพาะและไม่สามารถออกไปจาก 

จุดตรวจนั้นได้ หรือกรณีการสูญหายไปของนาย José Angel Alvarado Herrera (เดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๙) ซึ่งเจ้าหน้าที่ 

ต�ารวจทราบว่านาย José Angel ถูกกองทพัควบคมุตัวอยูแ่ต่กไ็ม่ด�าเนนิการใดๆ หรอืกล่าวอ้างว่าไม่มอี�านาจลงบนัทึกเรือ่งร้องเรยีนนัน้ 

เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในอ�านาจของเจ้าหน้าที่อีกหน่วยงานหนึ่ง ดังตัวอย่างเช่นกรณีการสูญหายไปของนาย Nitza Paolo Alvarado 

Espinoza (เดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๙) ซึ่งพนักงานอัยการปฏิเสธที่จะลงบันทึกค�าร้องของพี่สาวนาย Nitza และบอกว่าเธอต้องไปที่

ส�านักงานอัยการมลรัฐอีกแห่งหนึ่ง หากแต่เมื่อเธอไปยังสถานที่ดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานอัยการที่จะรับเรื่องร้องเรียน และ

กรณีการสูญหายไปของนาย Roberto Ivan Hernandez Garcia และนางสาว Yudith Yesenia Rueda Garcia  หรือกล่าวอ้างว่า

บุคคลนั้นต้องมีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มอาชญากรรมจึงถูกกลุ่มอาชญากรรมจับหรือลักพาตัวไป ดังตัวอย่างเช่นกรณีการสูญหายไป

ของนาย Hugo Marcelino Gonzalez Salazar (เดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๙) และกรณีการสูญหายไปของนาย Oscar German  

Herrera Rocha กับเพื่อนร่วมทางอีกสามคน (เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙) การกระท�าหรือการกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณี

ต่างๆ เหล่านี้ย่อมท�าให้กระบวนการในการค้นหาหรือสอบสวนบุคคลต่างๆ ที่อาจมีส่วนเก่ียวข้องกับการสูญหายไปของบุคคลที่เป็น

เหยื่อนั้นย่อมไม่อาจจะเริ่มด�าเนินการได้

นอกจากนี ้ แม้ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจหรือพนกังานสอบสวนด�าเนนิการสอบสวนเร่ืองร้องเรยีนเกีย่วกับ 

ผู้สูญหายก็ตาม ก็ยังปรากฏข้อเท็จจริงหรือหลักฐานว่า ในบางกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐท�าให้หลักฐานส�าคัญเกี่ยวกับการติดตามผู้สูญหาย 

หรือท�าให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ดังตัวอย่างเช่นกรณีการสูญหายไปของนาย Isafas Uribe Hernandez และนาย Juan Pablo 

Alvarado Oliveros ซึ่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่รีบเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุและท�าให้หลักฐานส�าคัญถูกท�าลายหรือเคลื่อนย้ายไป 

 ประการที่สาม เงื่อนไขเกี่ยวกับผลของการกระท�า
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ไม่ท�าการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ (forensic science analysis) เกี่ยวกับเลือดและเอกลักษณ์ของบุคคล (DNA) ที่ตรวจพบ

เพื่อเปรียบเทียบกับเอกลักษณ์ของบุคคล (DNA) ของบุคคลในครอบครัวของผู้สูญหาย และท�าให้ปลอกกระสุนซึ่งเป็นหลักฐานส�าคัญ 

แห่งคดีสูญหายไป ยิ่งกว่านั้น ยังปรากฏหลักฐานถึงขนาดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐท�าหลักฐานอันเป็นเท็จขึ้นมาเองด้วย โดยการกล่าวเท็จ

ว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้สัมภาษณ์ญาติคนหนึ่งของผู้สูญหาย และท�าบันทึกการสัมภาษณ์เป็นเท็จ เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีญาติของผู้

สูญหายได้ให้สัมภาษณ์แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจเลยแต่อย่างใด

ดังนั้น เมื่อได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆ ของการสูญหายของประชาชนชาว 

เม็กซิโกจ�านวนมากมายดังที่ได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับเงื่อนไขของกรณีการสูญหายของบุคคลที่จะมีลักษณะเป็นการบังคับบุคคล 

ให้สูญหายตามนัยแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย ค.ศ. ๒๐๐๖ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

จึงกล่าวได้ว่ากรณีการสูญหายของประชาชนชาวเม็กซิโกจ�านวนมหาศาลนั้นเป็นกรณีของ “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” อย่างแท้จริง 

และ “มิใช่” เป็นเพียงการท�าให้บุคคลสูญหายเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกรณีอันเป็นเพียงการกระท�าความผิดอาญาทั่วไป 

แต่อย่างใด เนื่องจากกรณีการสูญหายของบุคคลต่างๆ เหล่านั้นเข้าเงื่อนไขทั้งสามประการของการกระท�าอันมีลักษณะเป็นการบังคับ 

บุคคลให้สูญหาย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับผู้กระท�า ลักษณะของการกระท�า และผลของการกระท�า กรณีจึงเป็นการก่อ “อาชญากรรม 

ร้ายแรง” และเป็นการกระท�าอันเป็น “การละเมิดสิทธิมนุษยชน” ซึ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ

อนึ่ง หากการท�าให้บุคคลสูญหายเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกรณี “Disappearance” ก็ต้อง 

เป็นการจับตัวหรือการกระท�าที่ลิดรอนเสรีภาพอันขัดต่อความประสงค์ของบุคคลผู้เป็นเป้าหมาย และต้องมีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ 

ชะตากรรมหรือสถานที่อยู่ของบุคคลนั้นด้วยเช่นกัน ในท�านองเดียวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่าง 

ประการส�าคัญ คือ การท�าให้บุคคลสูญหายเป็นการเฉพาะรายเป็นการกระท�าโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใด ในทางตรงกันข้าม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการนั้นเองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�านั้น 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแล้ว การกระท�านั้นย่อมมีลักษณะเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหาย กล่าวอีกนัยหนึ่งการสูญหายของบุคคล

ในกรณีทั่วไปย่อมประกอบด้วยเงื่อนไขเพียงสองประการจากเงื่อนไขทั้งหมดสามประการดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น

ยิ่งกว่านั้น หากพิจารณาบริบทและผลกระทบของการปฏิบัติการหรือการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐหรือการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ “ในองค์รวม” ดังที่ได้ยกตัวอย่างให้เห็นข้างต้นแล้ว อาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติการหรือ 

การด�าเนนิการของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ตามนโยบายท�าสงครามกบัยาเสพตดิของรัฐบาลนายเฟลิเป้ คาลเดรอน และน�ามาซึง่การสญูหายไป 

ของประชาชนชาวเม็กซิโกเป็นจ�านวนมหาศาลในกรณีต่างๆ นั้น “มิใช่” เพียงการบังคับบุคคลให้สูญหายเท่านั้น “หากแต่” ยังม ี

“ลักษณะพิเศษ” ที่ “ยกระดับ” การบังคับบุคคลให้สูญหายที่เกิดขึ้นนั้นให้มีลักษณะเป็นการก่อ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” (Crime 

against humanity) ซึ่งเป็นการก่อ “อาชญากรรมทีร้่ายแรง” และ “ต้องห้ามโดยเดด็ขาด” ตามธรรมนญูกรงุโรมว่าด้วยศาลอาญา 

ระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court) (ธรรมนูญกรุงโรมฯ) อีกด้วย เนื่องจากเข้าเงื่อนไขทั้งสาม

ประการของการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามนัยแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ82 กล่าวคือ 

ประการที่หนึ่ง เป็นการโจมตี (Attack) หรือการใช้ก�าลังหรืออาวุธในการด�าเนินการของเจ้าหน้าที ่

ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการกระท�า อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐหรือองค์กรของรัฐ 

ประการที่สอง  เป็นการโจมตีซึ่งมีพลเรือนเป็นเป้าหมาย

ประการที่สาม การโจมตีนั้นได้กระท�าอย่างแพร่หลายในวงกว้าง กระท�าอย่างต่อเนื่อง และกระท�า

อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

 82
  Article 7 (1), Rome Statute of the International Criminal Court
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ปัญหาการบงัคับบคุคลให้สญูหายทีเ่กิดขึน้กับประชาชนชาวเมก็ซโิกผู้บริสุทธ์ิในกรณีต่างๆ อย่างต่อเน่ือง น�ามาซึง่สภาพการณ์ 

แห่งความรุนแรง (violence) การไร้กฎหมายบังคับ (lawlessness) ตลอดจนบรรยายกาศแห่งความหวาดกลัว (fear) และความรู้สึก

ไม่ปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตลอดระยะเวลาหกปีของการบริหารประเทศของประธานาธิบดีเฟลิเป้ คาลเดรอน จน

กระทั่งในที่สุด ความกดดัน ความไม่เป็นธรรม และผลกระทบต่างๆ ผลักดันให้เกิดกระแสการต่อต้านและเรียกร้องอย่างกว้างขวาง

ของประชาชนชาวเม็กซิโกที่ได้รับผลกระทบ (เนื่องจากบุคคลในครอบครัวของตนได้สูญหายไปโดยมิชอบ และไม่ทราบชะตากรรม

หรือไม่ทราบสถานที่อยู่ของบุคคลนั้นแต่อย่างใด) และกระแสเรียกร้องจากองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ

องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) ที่ต้องการให้รัฐบาลท�าความจริงให้ปรากฏ และเยียวยาความเสียหายที่

ประชาชนชาวเม็กซิโกผู้บริสุทธิ์จ�านวนมหาศาล (wave of disappearances) ได้รับจากการด�าเนินนโยบายท�าสงครามกับยาเสพติดที่

ใช้ความรุนแรงของรัฐบาลของนายเฟลิเป้ คาลเดรอน หากแม้ตลอดระยะเวลาของการบริหารประเทศ นายเฟลิเป้ คาลเดรอน ปฏิเสธ

มาโดยตลอดว่ากองทัพและหน่วยงานความมั่นคง (security forces) ไม่เคยกระท�าการใดๆ อันเป็นการใช้อ�านาจโดยมิชอบ (abuses) 

แม้จะมีหลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นในทางตรงกันข้าม แต่ในที่สุด ในช่วงท้ายของการด�ารงต�าแหน่ง นายเฟลิเป้ คาลเดรอน ก็ยอมรับ

ว่ามีการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (human rights violations) เกิดขึ้น และแม้จะดูเหมือนว่าเขาพยายามจะด�าเนิน

มาตรการต่างๆ เพื่อจ�ากัดขอบเขตของการใช้อ�านาจที่มิชอบดังกล่าวก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการด�าเนินการในวงจ�ากัดเท่านั้น และที่ส�าคัญ 

เขาล้มเหลวที่จะปฏิบัติหน้าที่ประการพื้นฐานของตนอย่างครบถ้วน ในอันที่จะท�าให้การกระท�าการอันมิชอบโดยทหารและเจ้าหน้าที่

ต�ารวจได้รับการสอบสวน และน�าตัวผู้กระท�าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

การจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังจึงตกเป็นภาระหน้าที่อันหนักหน่วงของนายเอ็นริก เปน่า นิเอโต (Enrique  

Pena Nieto) ประธานาธิบดีในสมัยต่อมาของประเทศเม็กซิโก นับแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ ภายหลังการพ้นจากต�าแหน่งของ 

นายเฟลิเป้ คาลเดรอน 

หน้าท่ีของรฐับาลเมก็ซิโกในการจัดการกับปัญหาการสูญเสียและผลกระทบต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการใช้ความรนุแรงตามนโยบาย 

การท�าสงครามปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลนายเฟลิเป้ คาลเดรอน และน�ามาซึ่งปัญหาการบังคับประชาชนชาวเม็กซิโกผู้บริสุทธิ์

ให้สูญหายเป็นจ�านวนมหาศาลดังกล่าวน้ัน ประกอบด้วยการจัดการในด้านต่างๆ ทั้งมิติภายในประเทศ และมิติระหว่างประเทศ ดังน้ัน  

การจัดการและแก้ไขปัญหาการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงประกอบด้วยการด�าเนินการในสองลักษณะ ได้แก่ ๒.๒.๑ 

การแก้ไขปัญหาโดยมาตรการภายในประเทศ และ ๒.๒.๒ การปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ

หน้าที่ของรัฐบาลในการจัดการและแก้ไขปัญหาการกระท�าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

๒.๒

๒.๒.๑ การแก้ไขปัญหาโดยมาตรการภายในประเทศ
หากปรากฏว่า ภาครัฐพยายามแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นน้ัน โดยการจัดตั้ง “หน่วยงานอัยการพิเศษเพื่อดูแลเหยื่อ

อาชญากรรม” (The Special Prosecutor’s Office for Attention to Victims of Crimes - PROVICTIMA) ขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ 

เพื่อท�าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ครอบครัวของผู้สูญหายเป็นการเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตาม ครอบครัวของผู้สูญหาย

จ�านวนมากไม่ทราบถึงการมีอยู่และภารกิจของหน่วยงานดังกล่าว จึงมิได้ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานนั้น ในขณะที่

ครอบครัวของผู้สูญหายบางรายที่ได้เข้าขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดังกล่าว ก็ให้ข้อมูล (ต่อองค์การเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน) 

ว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้ ครอบครัวของผู้สูญหายหลายราย 

กล่าวด้วยว่าหน่วยงานดังกล่าวกดดันให้ญาติหรือครอบครัวของผู้สูญหายยอมรับว่าผู้สูญหายนั้นเสียชีวิตแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่มีหลักฐาน 

อันแน่ชัดที่จะสรุปเช่นนั้นได้ อันเป็นการเพิ่มความทุกข์ใจให้แก่ญาติและครอบครัวของผู้สูญหาย

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๑) การปฏิรูปในเชิงสถาบัน (Institutional Reforms) ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้

สูญหาย

นอกจากการจัดท�าคู่มือการสอบสวนคดีเก่ียวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย (a prosecutor’s manual)

ซึ่งเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อก�าหนดขั้นตอนด�าเนินการพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบที่จะต้องกระท�าในการสอบสวน

เพื่อติดตามค้นหาผู้สูญหายและน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ อันแสดงถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของพนักงานอัยการมลรัฐ Neuva  

Leon แล้ว มาตรการจัดการและแก้ไขปัญหาภายในประเทศทีส่�าคญั กค็อื การปฏริปูในเชงิสถาบนัเกีย่วกับการกระท�าอนัเป็นการบงัคบั 

บุคคลให้สูญหาย ซึ่งเกิดจากข้อเสนอของพนักงานอัยการมลรัฐ Neuva Leon (the Neuva Leon Attorney General’s Office) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสอบสวนคดีเก่ียวกับการบังคับบุคคลให้สูญหายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การปฏิรูป

 83
 โปรดดู Human Rights Watch, Mexico’s disappeared, The Enduring Cost of a Crisis Ignored, อ้ำงแล้ว, หน้า ๘ และ ๙๒.

การด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยการประชุมร่วมกันทั้งสามฝ่ายในมลรัฐ Neuva Leon อันได้แก่ ครอบครัวของผู้สูญหาย องค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจ) ดังกล่าว ได้กลายเป็น “ต้นแบบ” หรือ “พิมพ์เขียว” (blueprint) ให้แก่มลรัฐอื่นๆ ใน

การด�าเนินการร่วมกันเพื่อกดดันภาครัฐให้ท�าการสอบสวนและติดตามหาตัวผู้สูญหาย 
 84 

มีผู้ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการกระท�าอันเป็นเหตุให้บุคคลสูญหายไปเป็นจ�านวนมากกว่า ๕๐ ราย ใน ๗ กรณีของการสูญหายของชาวเม็กซิโกใน 

มลรัฐ Neuva Leon และในกรณีอื่นๆ แม้จะยังไม่มีการกล่าวหา แต่การสอบสวนข้อเท็จจริงก็มีความคืบหน้าไปมากและได้พยานหลักฐานต่างๆ ที่มีน�้าหนัก เช่น  

การเรียกให้ผู้ต้องสงสัยมาให้ถ้อยค�า การติดตามหาพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ การกดดันผู้ประกอบการโทรคมนาคมให้ส่งมอบบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์มือถือ  

(cell phone records) ของผู้สูญหาย ทั้งนี้ การด�าเนินการต่างๆ ดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นเลยในระหว่างช่วงเวลาที่เกิดปัญหาการท�าให้ชาวเม็กซิโกผู้บริสุทธิ์ต้อง

สูญหายไปอย่างแพร่หลายและเป็นจ�านวนมาก

ในด้านของภาคเอกชน ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ใส่ใจ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในการสอบสวนและติดตามผู้สูญหายตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจะท�าให้ประชาชนชาวเม็กซิโก 

เกิดความไม่ไว้วางใจ (distrust) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ วงจรอุบาทว์ (vicious cycle) และกระบวนการของรัฐที่ล้มเหลว (dysfunction) 

แต่อย่างไรก็ตาม ความคิดริเร่ิมและความพยายามของกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อผู้สูญหายที่เป็นคนรากหญ้า (a grassroots victims’ 

movement) ในมลรัฐ Neuva Leon ซึ่งเป็นหนึ่งในมลรัฐที่มีประชาชนสูญหายไปมากที่สุดของประเทศเม็กซิโก ร่วมกับกลุ่มพิทักษ ์

สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos - CADHAC (Citizens in Support of Human 

Rights)) และครอบครัวของผู้สูญหายในการกดดันภาครัฐให้ต้องด�าเนินการสอบสวนปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ประกอบกับความ

จริงจังและความจริงใจมากขึ้นของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องในการด�าเนินการสอบสวนและติดตามหาตัวผู้สูญหาย น�ามาซึ่งการ 

ร่วมมือกันอีกคร้ังหนึ่งระหว่างครอบครัวของผู้สูญหาย กลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการด�าเนินการสอบสวน 

ข้อเท็จจริงร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อันเป็นมิติใหม่ (a new approach) ของการด�าเนินการร่วมกันโดยการประชุมท�างานสามฝ่าย 

(working meetings) ท�าให้ประชาชนชาวเม็กซิโก โดยเฉพาะครอบครัวของผู้สูญหายทั้งหลาย ค่อยๆ ให้ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่

ของรัฐยิ่งขึ้น83 และส่งผลให้การด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น84 ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของ

รัฐก็ได้เรียนรู้เทคนิคและทักษะในการสอบสวนการกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายไปด้วยในตัว ซึ่งเป็นการก่ออาชญากรรมที่

มีเงื่อนไขการด�าเนินการเป็นการเฉพาะและแตกต่างไปจากการกระท�าความผิดอาญาทั่วไป 

แม้ว่าจะมีการด�าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน 

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ก็ตาม แต่มาตรการที่ส�าคัญและเห็นเด่นชัดที่สุดเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาการกระท�าอันเป็นการ

บังคับบุคคลให้สูญหายที่รัฐบาลแห่งประเทศเม็กซิโกได้ด�าเนินการภายในประเทศของตนเป็นการเฉพาะ ประกอบด้วยมาตรการส�าคัญ

สองลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (๑) การปฏิรูปในเชิงสถาบัน (Institutional Reforms) ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้

สูญหาย และ (๒) การด�าเนินการให้มีการจัดท�าฐานข้อมูล (Database) เกี่ยวกับบุคคลที่สูญหายและศพที่ยังไม่สามารถระบุตัวได้
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(๑.๑) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาเพื่อรองรับการกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

มาตรการทางกฎหมายประการส�าคัญประการหนึ่งเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระท�า 

อนัเป็นการบงัคบับคุคลให้สูญหาย ได้แก่ การแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายอาญาของมลรฐัให้ครอบคลมุถงึการกระท�าอนัเป็นการบงัคบับคุคล 

ให้สูญหายด้วย ซึ่งแต่เดิมการกระท�าดังกล่าวไม่เป็นอาชญากรรมในประมวลกฎหมายอาญาในหลายๆ มลรัฐของประเทศเม็กซิโก ทั้งนี้ 

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาเพ่ือรองรับการกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายของประเทศเม็กซิโกเป็นผลมาจากพันธกรณ ี

ในอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลมิให้ถูกบังคับให้สูญหายที่ประเทศเม็กซิโกเข้าเป็นภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุสัญญา 

ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย ค.ศ. ๒๐๐๖ (International Convention for the Protection  

of All Persons from Enforced Disappearance) ซึ่งก�าหนดให้รัฐภาคีก�าหนดมาตรการต่างๆ ที่จ�าเป็นเพื่อก�าหนดให้การบังคับ 

บุคคลให้สูญหายเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาแห่งรัฐภาคี85 และในท�านองเดียวกัน อนุสัญญา Inter-American ว่าด้วยการบังคับ 

บุคคลให้สูญหาย ค.ศ. ๑๙๙๔ (Inter-American Covention on Forced Disappearance of Persons) ซ่ึงก�าหนดให้รัฐภาค ี

ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายก�าหนดให้การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดตามกฎหมายภายในรัฐภาคี และก�าหนดบทลงโทษที่

เหมาะสมและได้สดัส่วนกับความรุนแรงอย่างยิ่งของการกระท�าเช่นนั้น ทั้งนี้ ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวยังคงด�ารงอยู่อย่างต่อเนื่องและ

ตลอดไปตราบเท่าที่ชะตากรรมหรือสถานที่อยู่ของเหยื่อ (ผู้ถูกบังคับให้สูญหาย) ยังไม่สามารถระบุได้86

โดยนัยดังกล่าว รัฐบาลแห่งเม็กซิโกจึงมีพันธกรณีที่จะต้องก�าหนดให้การกระท�าอันเป็นการบังคับ 

บุคคลให้สูญหายเป็นความผิดตามกฎหมายภายในประเทศ ซึ่งกฎหมายระดับสหพันธรัฐและระดับมลรัฐยังมีปัญหาความไม่ต้องตรงกัน 

ของนิยามของการบังคับบุคคลให้สูญหายอันเป็นการจ�ากัดการป้องกัน การสอบสวน และการด�าเนินคดีความผิดดังกล่าวอีกด้วย 

ตามประมวลกฎหมายอาญาสหพันธรัฐ (Mexico’s federal criminal code) “ไม่ว่ำจะมีส่วนร่วม 

ในกำรควบคุมตัวบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนโดยชอบด้วยกฎหมำยหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมำยก็ตำม เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งช่วย 

ด�ำเนินกำรควบคุมตัวอย่ำงลับๆ หรือจงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว กระท�ำควำมผิดฐำนบังคับบุคคลให้สูญหำย”87 

บทบัญญัตินี้ก�าหนดความรับผิดทางอาญาเพ่ือการบังคับบุคคลให้สูญหายต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐเฉพาะแต่กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วม 

ในหรือรับรู้การควบคุมตัวเช่นนั้นเท่านั้น บทบัญญัติดังกล่าวมิได้ก�าหนดความรับผิดทางอาญาแก่ผู้กระท�าความผิด ในกรณีที่การบังคับ

บุคคลให้สูญหายกระท�าโดยกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหลายคนโดยกระท�าในนามหรือโดยได้รับการสนับสนุนโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

การยินยอมหรือการยอมรับของรัฐ88 ผลที่ตามมา ก็คือ เมื่อด�าเนินการตามนิยามแห่งสหพันธรัฐเม็กซิโก พนักงานอัยการสามารถ 

กล่าวอ้างว่าไม่มีอ�านาจด�าเนินการสอบสวนหรือด�าเนินคดีเก่ียวกับกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายที่เป็นไปได้ตามนัยแห่งกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ดังนั้น นับแต่เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศเม็กซิโก นายเปนา นิเอโต จึงให้ปฏิญาณอย่าง 

ต่อเนื่องว่าจะท�าให้นิยามของการกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายตามกฎหมายสหพันธรัฐเม็กซิโกเป็นไปตามมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ

 85
 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Article 4.
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 Inter-American Covention on Forced Disappearance of Persons, Article III.
 87 

Codigo Penal Federal (Federal Criminal Code), Diario Oficial de la Federacion, 1931, as amended January 25, 2013, 

http://www.diputados.gob.mx
 88 

ข้อบกพร่องประการนี้ระบุโดยคณะท�างานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการบังคับบุคคลให้สูญหาย (UN Working Group on Enforced and  

Involuntary Disapperances) โปรดดู UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances, Mission to Mexico, Addendum, Report  

of the Working Group on Enforced and Involuntary Disapperances, A/HRC/19/58/Add.2, December 20, 2011.

เชิงสถาบันที่ส�าคัญๆ ประกอบด้วยการปฏิรูปในสองประการ ได้แก่ (๑.๑) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาเพื่อรองรับการกระท�า 

อันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายและ (๑.๒) การก�าหนดให้มีพนักงานสอบสวนเพื่อรับผิดชอบคดีประเภทนี้เป็นการเฉพาะ
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ผลของการด�าเนินการของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๒ สภาคองเกรสแห่ง 

มลรัฐ Neuva Leon ได้มีมติรับรองการปฏิรูปกฎหมายและให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยก�าหนดให้การกระท�าอันเป็น 

การบงัคบับคุคลให้สญูหายเป็นความผดิอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาแห่งมลรัฐ90 และบญัญตัไิว้โดยชดัแจ้งในประมวลกฎหมายอาญา91 

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาท่ีได้รับการรับรองนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่ถูกต้องและสิ่งที่ขาดตกบกพร่องไปใน 

ร่างกฎหมายฉบับก่อนหน้าน้ีซึง่ไม่สอดคล้องกับข้อผูกพันของประเทศเมก็ซโิกภายใต้อนสัุญญาระหว่างประเทศต่างๆ ว่าด้วยสทิธิมนษุยชน 

เช่น ร่างกฎหมายเดมิไม่อนญุาตให้ลงโทษหน่วยงานของรฐัทีอ่นญุาตหรอืมส่ีวนร่วมในการบงัคบับคุคลให้สญูหายในฐานะเป็นผูส้นบัสนนุ 

หรือผู้ให้ความยินยอม หรือร่างกฎหมายเดิมจ�ากัดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการกระท�าอันเป็นการบังคับ

บุคคลให้สูญหาย การก�าหนดขอบเขตของการสูญหายให้มีขอบเขตที่แคบเช่นนี้ย่อมเป็นการจ�ากัดความสามารถของพนักงานอัยการ

ในการสอบสวนหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายแต่เพียงผู้เดียวและล้มเหลวที่จะ

จัดการกับปัญหาดังกล่าว ข้อบกพร่องต่างๆ เหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้วในการปฏิรูปซึ่งผ่านเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 

ค.ศ. ๒๐๑๒

พร้อมๆ กันนี ้ยงัได้มกีารแก้ไขนยิามของค�าว่า “ควำมผิดเก่ียวกับกำรควบคมุตัว” (in flagrante delicto 

detentions) ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแห่งมลรัฐ Neuva Leon (Neuva Leon’s Criminal Procedure Code)  

ซึง่คลมุเครอืให้แคบและชดัเจนข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกบัเงือ่นไขแห่งการเกดิขึน้ของการบงัคบับคุคลให้สญูหายยิง่ขึน้ นยิามทีเ่คลอืบคลมุ 

ดังกล่าวเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจที่มิชอบในการตีความถ้อยค�าดังกล่าว 

ในระดับมลรัฐ การขาดบทบัญญัติหรือการก�าหนดบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมย่อมเป็นการตัดอ�านาจ 

ของหน่วยงานของรัฐที่จะด�าเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพต่อบุคคลที่กระท�าความผิด ระบุชะตากรรมของเหยื่อ (ผู้สูญหาย) และก�าหนด 

มาตรการยับยั้งการกระท�าความผิดเช่นนั้น มลรัฐจ�านวน ๑๗ แห่งในจ�านวนทั้งหมด ๓๒ แห่ง มิได้ก�าหนดให้การกระท�าอันเป็นการ 

บังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐ ในขณะที่อีก ๒๕ มลรัฐที่เหลือ แม้มลรัฐหล่านี้จะได้ก�าหนด 

ให้การกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดอาญาในกฎหมายภายในของมลรัฐ แต่นิยามของการกระท�าความผิด 

ดังกล่าวที่ก�าหนดไว้ก็มีความแตกต่างกันอย่างมาก หรือไม่ก็ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างเช่น 

กฎหมายของมลรัฐจ�านวนไม่น้อยทีเ่ก่ียวกบัการบงัคบับุคคลให้สูญหายมไิด้ก�าหนดว่าบทบญัญัตเิร่ืองอายคุวาม (a statute of limitations) 

จะใช้บังคับกับการก่ออาชญากรรมดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้ เนื่องจากการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นการกระท�าที่ต่อเน่ืองตลอดไป 

ตราบเท่าท่ีชะตากรรมของเหยือ่ (ผู้สญูหาย) ยงัไม่เป็นท่ีรับทราบ การเร่ิมนบัอายคุวามย่อมมอิาจกระท�าได้จนกว่าชะตากรรมของบคุคลนัน้ 

เป็นที่รับทราบแล้วและเมื่อเริ่มนับอายุความตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ระยะเวลาแห่งอายุความจะต้องได้สัดส่วนกับความรุนแรงอย่างยิ่ง

ของการกระท�าความผิดเช่นนั้น89

 
89

 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Article 8. 

 
90

 ภายหลังการท�างานร่วมกนัเป็นระยะเวลาหลายเดือนระหว่างส�านกังานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาตด้ิานสทิธมินษุยชนในเมก็ซโิก (UN Office of 

the High Commissionner for Human Rights in Mexico) องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) กลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนใน

พื้นที่ (local human rights defenders) และครอบครัวของผู้สูญหาย และด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของส�านักงานอัยการมลรัฐ Neuva Leon โปรดดู  

Maria Alejandra Arroyo, “Enforced Disappearance Criminalized in Neuva Leon, with Sentences Up to 40 Years” (Tipifican en Neuva Leon  

desaparicion forzada, con penas hasta 40 anos) 14 November 2012. http://www.jornado.unam.mx/2012/11/14/estados/038n2est (สืบค้น

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๒) 
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 Neuva Leon Criminal Code (Codigo Penal para El Estado de Neuva Leon), Neuva Leon Official Gazette (Periodico Official de 

Neuva Leon) 1990 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๒
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(๑.๒) การก�าหนดให้มีพนักงานสอบสวนเพื่อรับผิดชอบคดีประเภทนี้เป็นการเฉพาะ

นอกจากการเสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมายทางอาญาเพื่อให้การกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคล 

ให้สูญหายเป็นการก่ออาชญากรรมตามกฎหมายอาญาภายในประเทศของตนแล้ว ในช่วงต้นปี ค.ศ. ๒๐๑๒ พนักงานอัยการแห่งมลรัฐ 

Neuva Leon ยังได้แต่งตั้งพนักงานสอบสวนจ�านวน ๕ นาย เพื่อรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับการสูญหายของบุคคลเป็นการเฉพาะอีกด้วย 

พนักงานสอบสวนเหล่านี้จะช่วยงานของพนักงานอัยการในการลงพื้นที่เพื่อท�าการสอบสวน เช่น การติดตามพยาน หรือการเดินทางไป

ยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบ ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหายจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับคดีที่มีลักษณะพิเศษเช่นนี้ และเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวของผู้สูญหาย มากกว่า

พนักงานสอบสวนทั่วไป 

ต่อมาในช่วงปลายปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ได้มกีารแต่งตัง้พนกังานสอบสวนทีรั่บผิดชอบคดอีาชญากรรมประเภทน้ี 

เพิม่เป็น ๑๐ นาย และส�านกังานอยัการแห่งมลรฐั Neuva Leon ยงัมแีผนทีจ่ะเพิม่จ�านวนพนกังานสอบสวนเพือ่รบัผดิชอบคดีพิเศษ 

เหล่านึ้เป็นการเฉพาะขึ้นอีกในอนาคต

(๒) การด�าเนินการให้มีการจัดท�าฐานข้อมูล (Database) เกี่ยวกับบุคคลท่ีสูญหายและศพที่ยังไม่สามารถ 

ระบุตัวได้

การสูญหายของประชาชนชาวเม็กซิโกจ�านวนมหาศาลจะช้ีให้เห็นว่ารัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐบาลมลรัฐ 

ขาดเครื่องมือที่จะท�าการสอบสวนร่วมกันในระดับชาติ ดังนั้น เพื่อช่วยให้สามารถระบุตัวและค้นหาบุคคลที่อยู่ระหว่างการหายตัวไป 

(missing persons) ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนจึงได้เรียกร้องมาเป็นระยะเวลายาวนานให้รัฐบาล

สหพันธรัฐของนายฟิลิปเป้ คาลเดรอน จัดท�าฐานข้อมูลสองประเภท ได้แก่

ประเภทที่หนึ่ง

ฐานข้อมูลแห่งชาติเกี่ยวกับผู้สูญหายที่เข้าใจง่าย (a comprehensive national database of the  

disappeared) ซึ่งจะต้องประกอบด้วยข้อมูลทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูญหาย  (ตัวอย่างเช่น เพศ อายุ ส่วนสูง แผลเป็น รอยสัก 

และข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (DNA) ของญาติของผู้สูญหาย) ตลอดจนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการก�าหนดสถานที่อยู่ของบุคคล 

(ตัวอย่างเช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และสถานที่แห่งท้ายสุดที่มีผู้พบเห็นบุคคลนั้น) นอกจากนี้ องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน

ประเภทที่สอง

ฐานข้อมูลทางทะเบียนเกี่ยวกับศพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (a searchable registry of unidentified 

bodies) ซึ่งจะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ในท�านองเดียวกับข้อมูลในฐานข้อมูลแห่งชาติเกี่ยวกับผู้สูญหาย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ

เปรียบเทียบข้อมูลที่ต้องตรงกันระหว่างบุคคลที่อยู่ระหว่างการหายตัวไปและศพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้  

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาหลายปีของการด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดี นายเฟลิเป้ คาลเดรอน มิได้แสดง 

ความพยายามที่จะด�าเนินการให้มีการจัดท�าฐานข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ นายคาลเดรอน 

ได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าจะจัดท�าฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายและทะเบียนที่สามารถค้นหาได้เกี่ยวกับศพที่ไม่สามารถระบุตัว 

บุคคลได้ “เป็นเร่ืองส�ำคัญส�ำหรับประเทศเม็กซิโกที่จะต้องเดินหน้ำพัฒนำเครื่องมือต่ำงๆ มีอยู่ แต่จะต้องมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น” 

นายคาลเดรอนกล่าว92 “ทะเบียนข้อมูลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (DNA) ของผู้เสียชีวิต และฐำนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ระหว่ำง 

หำยตัวไปเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่งส�ำหรับกำรตำมหำพวกเขำ” หลังจากน้ัน นายคาลเดรอนได้ส่ังการเลขานุการด้านมหาดไทย 

ของเขาด�าเนนิการจดัท�าฐานข้อมูลต่างๆ โดยเร็วทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท�าได้ ทัง้นี ้โดยร่วมกับส�านกังานอัยการสหพันธรัฐ หน่วยงาน PROVICTIMA 

และคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ ต่อมา ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๒ ประธานาธิบดีเฟลิเป้ คาลเดรอน ได้กล่าวเรื่องนี้ 

 92
 “President Claderon at the Awarding of the 2011 National Human Rights Prize” (El Presidente Calderon en la Entrega del 

Premio Nacional de Derechos Humanos 2011) สุนทรพจน์ วันที่ ๙ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๑
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ในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ สภาคองเกรสได้ผ่านกฎหมายทะเบียนแห่งชาติเกี่ยวกับผู้หายตัวไปหรือบุคคล 

ผู้สูญหาย (the Law of National Registry of Missing or Disappered Persons - Ley del Registro Nacional de Datos  

de Personas Extraviadas o Desaparecidas) ซึ่งมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ ๑๗ เมษายน เป็นต้นไป93 กฎหมายดังกล่าวก�าหนดให้ 

เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดท�าข้อมูลส�าคัญๆ อย่างเป็นระบบส�าหรับ “บุคคลที่หำยตัวไป” (missing) และ “บุคคลผู้สูญหำย” (disappeared 

persons) ไว้ในทะเบียนแห่งชาติเดียวกัน (a single national registry) ซึ่งรวมถึงอายุ เพศ และสถานที่อยู่เดิมและสถานที่ที่สูญหาย

ไป94 

ตามกฎหมายดังกล่าว “บุคคลที่หำยตัวไป” (a missing person) หมายความว่า “บุคคลหนึ่งซึ่งไม่สำมำรถ

จดจ�ำข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะประจ�ำตัว หรือที่อยู่ อันเนื่องจำกสถำนกำรณ์ใดที่อยู่เหนือกำรควบคุมของบุคคลนั้น”95 ในขณะที่ 

“บุคคลผู้สูญหำย” (a disappeared person) หมายความว่า “บุคคลหนึ่งซึ่งมีการรายงานว่าหายตัวไปตามกฎหมายภายใน  

ตามข้อมูลที่เช่ือถือได้ที่ครอบครัว เพื่อนสนิท หรือคนคุ้นเคยได้ให้ไว้ ซึ่งอาจเก่ียวข้องกับการโต้แย้งที่มีการใช้อาวุธระหว่างประเทศ

หรือมิใช่ระหว่างประเทศ สถานการณ์ความรุนแรงภายในประเทศหรือการก่อการจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือสถานการณ์อื่นใดที่อาจ

ต้องการการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง”96    

กฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องลงทะเบียนคดีทั้งหลายเกี่ยวกับคนหายและบุคคลที่สูญหาย 

ที่รู้ในฐานข้อมูล97  และต้องท�าให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลนั้นได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยทางโทรศัพท์และ

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์98

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับองค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว การรวมฐานข้อมูลสองประเภทไว้ในที่เดียวกัน 

มีข้อบกพร่องหลายประการ ประการแรก เป็นการปะปนประเภทแห่งคดีสองประเภทที่มีลักษณะแตกต่างกัน กล่าวคือ คดีคนหาย  

(the missing) กับคดีผู้สูญหาย (the disappeared) หากแต่เฉพาะคดีประเภทหลังนี้เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม 

(the criminal act) ในการเอาตัวบุคคลคนหนึ่งไปโดยฝืนต่อความประสงค์ของบุคคลนั้น และต่อจากนั้นจึงปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ 

ชะตากรรมของบุคคลนั้นในขณะที่บางคดี กรณีทั้งสองเกิดขึ้นทับซ้อนกัน (และการก�าหนดรายการแยกระหว่างกัน (cross-listing) 

อาจเป็นสิ่งจ�าเป็นหากลักษณะของคดีมีความแตกต่างกัน) ดังนั้น การรวมข้อมูลแห่งคดีทั้งสองประเภทไว้ด้วยกันโดยปราศจาก 

 93 
Law of National Registry of Missing or Disappered Persons (Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas  

o Desaparecidas), Diario Oficial de la Federacion, 17 April 2012; http://www.diputados.gob.mx
 94

 Law of National Registry of Missing or Disappered Persons, Art. 3
 95

 Art. 3, เพิ่งอ้ำง 

 “a missing person is defined as someone who, due to circumstances beyond their control, does not recall their personal  

information, identity, or address.”
 96

 เพิ่งอ้ำง

 “a disappeared person is defined as someone who, based on credible information provided by family members, close friends 

or acquaintances, has been reported as missing according domestic law. This may be related to an international or non-international 

armed conflict, an internal situation of violence or civil disorder, a natural disaster, or any other circumstance that might require inter-

vention by pertinent public authorities.”
 97

 Law of National Registry of Missing or Disappered Persons, Art. 6
 98

 Law of National Registry of Missing or Disappered Persons, Art. 8

ต่อสาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง และกล่าวว่าส�านักงานอัยการสหพันธรัฐได้ขอให้ผู้ปกครองจากทุกมลรัฐในเม็กซิโกให้ความร่วมมือแก ่

ความพยายามดังกล่าว นอกจากนี้ เขายังยืนยันด้วยว่าฐานข้อมูลแห่งชาติจะเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสแรกหรือไตรมาสที่สองของปี ค.ศ. 

๒๐๑๒ 
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การจ�าแนกแยกแยะอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของฐานข้อมูลในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือในการสอบสวน และในฐานะที่เป็น 

วิธีการหนึ่งของแบบการระบุตัวบุคคล (identifying patterns) ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อการป้องกันปัญหา ประการที่สอง นิยามของค�าว่า 

“ผูส้ญูหำย” (disappeared) ทีใ่ช้ในฐานข้อมลูคลุมเครือและไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ (international 

human rights standards) จึงควรแก้ไขนิยามของค�าดังกล่าวให้ถูกต้องยิ่งขึ้น กล่าวคือ เป็นกรณีที่หลักฐานเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า 

บุคคลหนึ่งถูกเอาตัวไปโดยขัดหรือฝืนต่อความประสงค์ของบุคคลน้ันและผู้กระท�าการนั้นด�าเนินการต่างๆ เพื่อปกปิดชะตากรรม 

ของบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่หลักฐานเบื้องต้น ท�าให้เป็นการยากที่จะสรุปว่ากรณีที่เกิดขึ้นตรงกับนิยามของผู้สูญหายหรือไม่ จะต้องมี 

การด�าเนินการสอบสวนเบื้องต้น (preliminary investigation) ก่อนที่จะก�าหนดประเภทแห่งคดี (classifying the case) นอกจากนี้ 

การสูญหายของบุคคลยังแตกต่างไปจากการกระท�าอันเป็นการบังคับให้บุคคลสูญหาย ซึ่งจะต้องมีสัญญาณหรือหลักฐานแสดงถึงการมี

ส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (the direct or indirect involvement of state agents) อีกด้วย

๒.๒.๒ การปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ
ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น การบังคับบุคคลให้สูญหาย (Enforced disappearance) เป็นการกระท�าอาชญากรรม 

ที่ต้องห้ามตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และมีลักษณะเฉพาะของการกระท�าที่แตกต่างไปจากอาชญากรรมระหว่าง 

ประเทศอย่างอื่น การบังคับบุคคลให้สูญหายจึงเป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ

ในเวลาเดียวกัน ตามมติที่ประชุมข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติปี ๑๙๗๘ การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนต่อ

สิทธิของบุคคลในชีวิต (Right to life) เสรีภาพจากการถูกทรมาน (Freedom from torture) และเสรีภาพจากการถูกจับและควบคุม

ตัวโดยอ�าเภอใจ (Freedom from arbitrary arrest and detention) โดยนัยดังกล่าว การบังคับบุคคลให้สูญหายจึงเป็นการกระท�า 

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงอันเป็นการต้องห้ามตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 

of Human Rights) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and  

Political Rights - ICCPR) และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายี

ศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) ในส่วนที่

เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในชีวิต สิทธิของบุคคลในเสรีภาพและความปลอดภัย (Right to liberty and security of the person) สิทธิ

ที่จะไม่เป็นวัตถุแห่งการทรมาน (Right not to be subjected to torture) และสิทธิในการได้รับพิจารณาตามกฎหมายในฐานะเป็น

บุคคล (Right to recognition as a person before the law)99 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN  

Human Rights Committee) เห็นว่าการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นการฝ่าฝืนหรือการคุกคามอย่างรุนแรงต่อสิทธิในชีวิต เสรีภาพ 

และความปลอดภัย (Right to life, to liberty and security) เสรีภาพจากการถูกทรมานหรือการปฏิบัติอย่างป่าเถื่อน ไร้มนุษยธรรม 

หรือไร้ศักดิ์ศรี (Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment)

อย่างไรก็ตาม ในบริบทของการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการก่อ “อาชญากรรมที่ต่อเนื่อง”  

(a “continuing crime”)100 อันน�ามาซึง่เหยือ่หรือผู้ได้รับผลกระทบเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงมไิด้จ�ากัดอยูแ่ต่เพียงบคุคลผูถ้กูบังคบัให้สญูหาย 

เท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมไปถึงบุคคลในครอบครัวของผู้ถูกบังคับให้สูญหายด้วยนั้น มีอนุสัญญาสองฉบับที่ก�าหนดหน้าที่ของรัฐ

ภาคีที่ต้องด�าเนินการอันเกี่ยวข้องกับการบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นการเฉพาะ ได้แก่ อนุสัญญา Inter-American ว่าด้วยการบังคับ

 99
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ได้รับการ

รับรองโดยสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๖ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๗๖ ประเทศเม็กซิโกเข้าเป็นภาคีแห่งกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๘๑
 100

 Inter-American Covention on Forced Disappearance of Persons, Art. 3; International Convention for the Protection of All 

Persons from Enforced Disappearance, Art. 8 (1) (b). อาชญากรรมดังกล่าวยังคงด�าเนินต่อไปตราบใดที่บุคคลผู้สูญหายยังคงหายตัวไปและไม่มีผู้ใดทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมหรือสถานที่อยู่ของบุคคลนั้น

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๑) การด�าเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

หน้าที่ประการนี้ของรัฐบาลแห่งประเทศเม็กซิโกเป็นผลมาจากสิทธิของบุคคลที่ได้รับการรับรองในกฎหมายหรือ

กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งกฎเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และกฎเกณฑ์คุ้มครองมิให้บุคคล

ถูกบังคับให้สูญหายเป็นการเฉพาะ

กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant on Civil and 

Political Rights - ICCPR) รับรองสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล โดยก�าหนดหลักการพื้นฐานว่าประชาชนทุกคน

มีสิทธิในการก�าหนดเจตจ�านงของตนเอง (self-determination) โดยอาศัยอ�านาจแห่งสิทธิดังกล่าว ประชาชนย่อมสามารถก�าหนด

สถานะทางการเมืองของตนได้โดยเสรี และด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้โดยเสรี103 กติการะหว่างประเทศ

ดังกล่าวจึงก�าหนดหน้าที่ในประการต่างๆ ของรัฐภาคีในอันที่จะต้องด�าเนินการให้การสนับสนุนการตระหนักถึงสิทธิของบุคคลในการ

ก�าหนดเจตจ�านงของตนเอง และต้องเคารพต่อสิทธิดังกล่าวตามบทบัญญัติแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ104 และต้องท�าให้เกิดความ

แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในประการต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้

ในกติการะหว่างประเทศนี้105 ในส่วนที่เก่ียวกับการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคล รัฐภาคีมีหน้าท่ีเฉพาะที่ส�าคัญ 

ที่จะต้องด�าเนินมาตรการที่ท�าให้เกิดความแน่ใจว่าบุคคลใดๆ ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในกติการะหว่าง

ประเทศนี้จะต้องได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริง (effective remedy) โดยไม่ค�านึงว่าการละเมิดเช่นน้ันกระท�าโดยบุคคลซึ่งกระท�า 

ในขณะปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ (acting in an official capacity) อีกทั้งบุคคลที่ร้องขอการเยียวยาเช่นนั้นมีสิทธิที่จะได้รับการ

พิจารณาโดยองค์กรทางกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หรือทางกฎหมายที่มีอ�านาจหน้าที่ หรือโดยองค์กรอื่นใดที่มีอ�านาจหน้าที่

ตามที่ระบบกฎหมายของรัฐภาคีก�าหนด และการได้รับการเยียวยาทางกระบวนการยุติธรรม และเมื่ออนุมัติการเยียวยาเช่นนั้น องค์กร

ที่มีอ�านาจหน้าที่ดังกล่าวจะต้องด�าเนินการให้มีการเยียวยาที่แท้จริง106

บุคคลให้สูญหาย ปี ค.ศ. ๑๙๙๔ (The Inter-Amercian Convention on Forced Disappearance of Persons)101 และอนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. ๒๐๐๖ (International Convention on the  

Protection of All Persons from Enforced Disappearance) ซึ่งมีผลใช้บังคับในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ซึ่งประเทศเม็กซิโกได้เข้าเป็นภาคี

แห่งอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวด้วย

ดังนั้น รัฐบาลแห่งประเทศเม็กซิโกจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญา

ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหาย ซ่ึงนอกจากการปรับปรุงกฎหมาย

ภายในประเทศให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหายตามที่ก�าหนดในอนุสัญญาทั้งหลายดังกล่าว

แล้ว102 รัฐบาลแห่งประเทศเม็กซิโกยังมีหน้าที่ส�าคัญอีกสองประการ ได้แก่ (๑) การด�าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการบังคับ

บุคคลให้สูญหาย และ (๒) การเยียวยาความเสียหายแก่เหยื่อหรือผู้ได้รับผลกระทบ

 101
 Inter-American Covention on Forced Disappearance of Persons 1994 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ ประเทศเม็กซิโก

ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๘
 102 

รายละเอยีด โปรดด ู การแก้ไขปรับปรงุกฎหมายอาญาและกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญาของประเทศเมก็ซโิกให้เป็นไปตามข้อผกูพนัตามอนสุญัญา 

ทั้งสองฉบับดังกล่าว ในหัวข้อ ๒.๒.๑ การแก้ไขปัญหาโดยมาตรการภายในประเทศ (๑) การปฏิรูปเชิงสถาบัน (Institutional Reform) ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�า

อันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหาย (๑.๑) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาเพื่อรองรับการกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหาย

 
103 

International Covenant on Civil and Political Rights, Art. 1, paragraph 1.

 “1. All peoples have the right of self-determination. By virture of that right they freely determine their political status and freely 

pursue their economic, social and cultural development.” 
 104

 International Covenant on Civil and Political Rights, Art. 1, paragraph 3.
 105

 International Covenant on Civil and Political Rights, Art. 3 ,
 106

 International Covenant on Civil and Political Rights, Article 2, paragraph 3 (a) (b) (c) 
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 107
 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Article 1.

“1. No one shall be subjected to enforced disappearance.

2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any public  

emergency, may be invoked as a justification for enforced disappearance.” 
 108

 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Article 6, paragraph 1.
 109

 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Article 6, paragraph 2.
 110

 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Article 3

“Each State Party shall take appropriate measures to investigate acts defined in article 2 committed by persons or group of persons 

acting without the authorization, support or acquiescence of the State and to bring those responsible to justice.”
 111

 ความตอนหนึ่งใน Preamble ของ Inter-American Covention on Forced Disappearance of Persons 1994
 112

 Inter-American Covention on Forced Disappearance of Persons 1994, Article I.

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. ๒๐๐๖ 

ได้ก�าหนดหลักการพื้นฐานว่าบุคคลจะถูกบังคับให้สูญหายมิได้107 และจะมีการหยิบยกสถานการณ์พิเศษใดๆ ขึ้นอ้างเพื่อเป็นเหตุผล 

ของการบังคับบุคคลให้สูญหายมิได้ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะสงครามหรือภัยคุกคามจากสงคราม การไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายใน 

ประเทศ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นใดมิได้ ด้วยเหตุนี้ อนุสัญญาฯ นี้ จึงก�าหนดหน้าที่ของรัฐภาคีในการด�าเนินการต่างๆ ที่จ�าเป็นเพื่อ 

คุ้มครองบุคคลมิให้ถูกบังคับให้สูญหาย หน้าที่ส�าคัญประการหนึ่งของรัฐภาคี ได้แก่ การด�าเนินมาตรการต่างๆ ที่จ�าเป็นในการน�า 

ตัวบุคคลดังต่อไปนี้มารับผิดทางอาญา ได้แก่ (๑) บุคคลใดที่กระท�า สั่ง ให้ความช่วยเหลือ หรือชักชวนให้กระท�า หรือพยายามกระท�า 

เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด หรือมีส่วนร่วมในการบังคับบุคคลให้สูญหาย (๒) ผู้บังคับบัญชาซึ่งรู้หรือไม่ใส่ใจข้อมูล ซึ่งแสดงให้เห็นโดยชัดเจน 

ว่าผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีอ่ยูภ่ายใต้อ�านาจและการควบคมุของเขาก�าลงักระท�าการหรอืจะกระท�าการบงัคบับคุคลให้สญูหาย หรอืรบัผดิชอบ 

การกระท�าการหรือควบคุมการด�าเนินการโดยรวมอันเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย หรือเพิกเฉยไม่ด�าเนินมาตรการที่จ�าเป็น 

และเหมาะสมซึ่งอยู่ในอ�านาจของตน เพ่ือป้องกันหรือลงโทษการบังคับบุคคลให้สูญหาย หรือไม่ส่งเรื่องต่อองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที ่

เพื่อการสอบสวนและการด�าเนินคดี108 ทั้งนี้ ค�าสั่งหรือค�าแนะน�าขององค์กรของรัฐใดๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรพลเรือน ทหาร หรืออื่นใด 

ไม่อาจจะถูกหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุผลของการกระท�าความผิดอาญาฐานบังคับบุคคลให้สูญหายแต่อย่างใด109 

อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่า หากการกระท�าใดไม่เข้าเง่ือนไขของการบังคับบุคคลให้สูญหายตามนัย 

แห่งอนุสัญญาดังกล่าว เนื่องจากเป็นการกระท�าซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้ว รัฐภาคีไม่ต้องด�าเนินการ

สืบสวนสอบสวนใดๆ แต่อย่างใด อนุสัญญาดังกล่าวจึงก�าหนดไว้โดยชัดแจ้งด้วยว่า รัฐภาคีมีหน้าที่การด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ

สืบสวนสอบสวนการกระท�าต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ใน ข้อ ๒ แห่งอนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งกระท�าโดยบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งโดย

มิได้รับอนุญาต การสนับสนุนหรือการยอมรับของรัฐ และน�าตัวบุคคลนั้นมาด�าเนินคดีด้วย110 

นอกจากนี้ อนุสัญญา Inter-American ว่าด้วยการบุคคลถูกบังคับให้สูญหาย ค.ศ. ๑๙๙๔ ซึ่งตระหนักว่าการ 

บังคับบุคคลให้สูญหายเป็นการกระท�าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไม่มีข้อยกเว้นและที่จ�าเป็นซึ่งได้รับการคุ้มครองไว้ในอนุสัญญา 

แห่งอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The American Convention on Human Rights) ปฏิญญาแห่งอเมริกาว่าด้วยสิทธิและหน้าที ่

ของมนษุย์ (The American Declaration of the Rights and Duties of Man) และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The 

Universal Declaration of Human Rights)111 อนุสัญญา Inter-American จึงได้ก�าหนดหน้าที่ของรัฐภาคีในการด�าเนินการต่างๆ 

ที่จ�าเป็นเพื่อคุ้มครองบุคคลมิให้ถูกบังคับให้สูญหาย หน้าที่ส�าคัญประการหนึ่งของรัฐภาคีจะต้องไม่กระท�าการ อนุญาต หรือยอมรับต่อ

การบังคับบุคคลให้สูญหาย แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการระงับหลักประกันการคุ้มครองบุคคล ตลอดจนการก�าหนดมาตรการทาง

กฎหมาย ทางปกครอง ทางกระบวนการยุติธรรม และมาตรการอื่นๆ ที่จ�าเป็นต่อพันธกรณีตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญานี้112

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Article 12 and 24.
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 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Article 12 (1).
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 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Article 24 paragraph 2.
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 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Article 24 paragraph 3.
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International Covenant on Civil and Political Rights, Article 2, paragraph 3 (a) (b) (c)
 118

 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Article 24 paragraph 4.

(๒) การเยียวยาความเสียหายแก่เหยื่อหรือผู้ได้รับผลกระทบ 

การเยียวยาความเสียหายแก่เหยื่อ (หรือผู้ได้รับผลกระทบ) มิได้ประกอบด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่ญาติหรือ 

บุคคลในครอบครัวของผู้สูญหายได้รับจากการที่บุคคลอันเป็นที่รักของตนถูกบังคับให้สูญหายไปแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต ่

ยังครอบคลุมถึงการทราบเกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนับคุคลทกุคนจากการหาย 

สาบสญูโดยถูกบงัคับ ค.ศ. ๒๐๐๖ จงึก�าหนดและรบัรองสิทธิของเหยือ่ (หรือผู้ได้รับผลกระทบ) ในการทราบความจริงเกีย่วกบัเหตุการณ์ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย ความคืบหน้าและผลของการสอบสวนและชะตากรรมของบุคคลผู้สูญหายไป รัฐบาลเม็กซิโกจึงมีหน้าที ่

ท่ีจะต้องด�าเนินมาตรการต่างๆ ท่ีจ�าเป็นเพือ่การดังกล่าว115 โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัฐบาลเมก็ซโิกจะต้องด�าเนนิมาตรการต่างๆ ทีเ่หมาะสม 

เพื่อการค้นหา ระบุสถานที่อยู่ และปล่อยตัวบุคคลผู้สูญหายไป และในกรณีที่บุคคลผู้สูญหายไปถึงแก่ความตาย ระบุสถานที่อยู่  

ให้ความเคารพ และคืนศพของบุคคลนั้นแก่ครอบครัว116 

ในส่วนทีเ่ก่ียวกับการเยยีวยาความเสยีหายแก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการบงัคบับคุคลให้สญูหาย ดังทีไ่ด้กล่าวแล้ว 

ข้างต้น รัฐบาลเม็กซิโกย่อมมีพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในการด�าเนินการต่างๆ 

เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนตามที่ก�าหนดในกติการะหว่างประเทศนี้ได้รับการพิจารณาโดยองค์กร

ที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และได้รับการเยียวยาความเสียหายอย่างแท้จริง117 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. ๒๐๐๖ ยังได้ 

ก�าหนดให้รัฐภาคีรับรองสิทธิของเหยื่อ (หรือผู้ได้รับผลกระทบ) ในการได้รับการเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายโดยทันที ที่เป็นธรรมและ

เหมาะสม (prompt, fair and adequate compensation)118 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับการเยียวยาครอบคลุมทั้งความเสียหายทาง

หน้าที่ที่จะสอบสวน ด�าเนินคดี และลงโทษผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย ตลอดจน 

การเยียวยาการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่ออาชญากรรมร้ายแรงเช่นนั้น ย่อมผูกพันรัฐ 

ทัง้หลายทีเ่ป็นภาคสีนธสัิญญาต่างๆ เกีย่วกบัสิทธมินษุยชนดงักล่าวข้างต้น โดยนยัดังกล่าว รฐับาลแห่งเมก็ซโิกจงึมหีน้าทีส่�าคญัทีจ่ะต้อง 

ด�าเนินมาตรการต่างๆ ที่จ�าเป็น เพื่อด�าเนินการสอบสวนคดีเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวเม็กซิโกอย่าง

แพร่หลายและในวงกว้าง เพื่อท�าให้ความจริงปรากฏ และน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ คณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติด้าน

สิทธิมนุษยชนก�าหนดโดยชัดเจนว่า รัฐภาคีมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหา ตลอดจนการสอบสวนอย่างแท้จริงเก่ียวกับการสูญหายและ

ชะตากรรมของผู้สูญหาย (a thorough and effective investigtion) การให้ข้อมูลที่เพียงพอ (adequate information) อันเกี่ยวกับ

ผลของการสอบสวน การชดใช้ค่าเสียหายที่เหมาะสม (adequate compensation) ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ และก�าหนดมาตรการที่

จะป้องกันการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในท�านองเดียวกันในอนาคต กล่าวโดยเฉพาะรัฐบาลเม็กซิโกมีหน้าที่เฉพาะตาม

ที่ก�าหนดในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. ๒๐๐๖113 ในการรับรอง

สิทธิของบุคคลที่จะรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท�าให้บุคคลสูญหายต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง สิทธิดังกล่าว

ย่อมน�ามาซึ่งหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด�าเนินการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย และรัฐบาลย่อม

มีหน้าที่ที่จะต้องด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะท�าให้ผู้กล่าวหา พยาน ญาติของผู้สูญหาย ตลอดจนบุคคลทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

การสอบสวน ได้รับความคุ้มครองจากการคุกคามข่มขู่อันเป็นผลมาจากการฟ้องร้องหรือการให้หลักฐานใดๆ114 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 โปรดด ู http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-15899687 และ http://www.reuters.com/article/2011/11/26/us-mexico- 

icc-idUSTRE7AO0TA20111126 และ http://www.thairath.co.th/content/219958 (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗)

ร่างกายและทางจิตใจ (material and moral damages) และในกรณีที่เหมาะสม การชดใช้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การคืนทรัพย์สิน  

(restitution) การบ�าบดัรักษา (rehabilitation) การท�าให้กลบัคนืซึง่ศกัดิศ์รแีละชือ่เสยีง (restoration of dignity and reputation) 

และหลักประกันการไม่กระท�าการเช่นนั้นอีก (guarantees of non-repetition)119 นอกจากนี้ อนุสัญญาดังกล่าวยังก�าหนดให ้

รัฐภาคีต้องด�าเนินมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการแก้ไขสถานะทางกฎหมายของบุคคลผู้สูญหายไปซึ่งชะตากรรมของบุคคล

นั้นยังไม่ชัดเจน ตลอดจนสถานะทางกฎหมายของญาติของบุคคลผู้สูญหายนั้น ในเรื่องต่างๆ เช่น สวัสดิการสังคม (social welfare) 

เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน (financial matters) กฎหมายครอบครัว (family law) และสิทธิในทางทรัพย์สิน (property rights)120 

รัฐบาลเม็กซิโกจึงมีหน้าท่ีที่จะต้องด�าเนินการต่างๆ ดังกล่าวตามพันธกรณีท่ีก�าหนดไว้ในอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่

ประเทศเม็กซิโกได้เข้าเป็นภาคี

นอกจากนี้ ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น การกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายที่เกิดข้ึนแก่ประชาชนชาว 

เม็กซิโกอย่างแพร่หลาย ในวงกว้าง และกระท�าอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวเลาเกือบหกปีของการด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีของ 

นายเฟลิเป้ คาลเดรอน ยังมีลักษณะเป็นการกระท�าอันเป็นการก่อ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” (Crime against humanity)  

อีกด้วย ซึ่งเป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงที่เป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาดตามธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ 

(Rome Statute of International Criminal Court) ซึ่งประเทศเม็กซิโกได้ลงนามรับรองธรรมนูญกรุงโรมฯ แล้ว ด้วยเหตุน้ี 

จึงเกิดความเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางจากองค์กรต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนและประชาชนชาวเม็กซิโกจ�านวนมาก ที่เรียกร้องให้รัฐบาล 

ของนายเฟลิเป้ คาลเดรอน รับผิดชอบต่อการกระท�าการอันเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการด�าเนินนโยบายท�าสงครามกับ 

ยาเสพติด หากแต่รัฐบาลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและกล่าวอ้างว่านโยบายเพื่อความปลอดภัยของรัฐบาล มิอาจที่จะถูกพิจารณา 

เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศไปได้ ท้ายที่สุดนายเน็ตซาย แซนโดวาล (Netzai Sandoval) ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและ

ประชาชนชาวเม็กซิโกจ�านวนมากได้เข้าชื่อกันกว่า ๑๘,๐๐๐ ชื่อ ส่งค�าร้อง (petition)121 ไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก 

เพื่อให้ศาลอาญาระหว่างประเทศเข้ามาท�าการสอบสวนเรื่องดังกล่าว122
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แนวคิด หลักการสิทธิมนุษยชน 
และหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง



ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) ได้ก�าหนดหลักการ 

พื้นฐานส�าคัญเกี่ยวกับ “สิทธิมนุษยชน” ไว้สองประการ ได้แก่ มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ123 และ

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานทั้งปวงโดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างไม่ว่าอย่างใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา 

ความคิดเห็นทางการเมือง ทรัพย์สิน การเกิดหรือสถานะอื่นใด124 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดังกล่าวยังได้รับการรับรอง

และคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้งในอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ค.ศ. ๑๙๕๐ (European  

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – EU Convention)  อีกด้วย อนุสัญญาแห่ง 

ยโุรปฯ ก�าหนดให้รัฐภาคใีห้การคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพตามทีก่�าหนดไว้ในอนสุญัญานีแ้ก่บคุคลทกุคนทีอ่ยูภ่ายใต้เขตอ�านาจของตน125  

สิทธิและเสรีภาพต่างๆ ดังกล่าว126 เป็นไปในท�านองเดียวกับที่ก�าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ โดยนัย 

ดังกล่าว “สิทธิมนุษยชน” จึงได้แก่ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิตามธรรมชาติที่ติดอยู่กับ

ตัวบุคคลและติดมากับตัวบุคคลในฐานะเป็นมนุษยย์คนหนึ่ง โดยเท่าเทียมกัน เพ่ือด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และโดยไม่ค�านึงถึงความ

แตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ อายุ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา และสถานภาพ รวมทั้งความเช่ือทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นๆ ที่

ขึ้นกับพื้นฐานทางสังคม

สิทธิมนุษยชนจึงเกี่ยวด้วยคุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน (inherent to 

all human beings) ที่มิอาจจะถูกพรากไปจากมนุษย์ทุกคนได้ เช่น สิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคง สิทธิที่จะไม่ตกเป็นทาส 

หรือถูกกระท�าทรมานหรือการปฏิบัติท่ีป่าเถื่อนหรือไร้มนุษยธรรม สิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย โดยนัย 

ดังกล่าว สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์ทั่วโลกและได้ร้บการยอมรับในทางสากลถึงการ 

ด�ารงอยู่ของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานดังกล่าวของมนุษย์ทุกคน ดังนั้น “สิทธิมนุษยชนสากล” (Universal human rights) นอกจาก

จะได้รับการรับรองและคุ้มครองโดยชัดแจ้งตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ อันท�าให้

สิทธิมนุษยชนมี “คุณค่าทางกฎหมาย” ในระดับสูงสุดในอันที่มิอาจจะล่วงละเมิดได้แล้ว สิทธิมนุษยชนสากลยังได้รับการรับรองและ

คุ้มครองโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในทางระหว่างประเทศอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นในรูปของสนธิสัญญา (treaties) กฎหมายจารีต

ประเพณี (customary international law) หลักการทั่วไป (general principles) และกฎหมายระหว่างประเทศในรูปแบบอื่นๆ อัน

ก่อให้เกิด “หลักสิทธิมนุษยชนสากล” ขึ้นในทางระหว่างประเทศ ผลที่ตามมาก็คือ มนุษย์หรือปัจเจกชนทั้งหลายจึงมิได้มีแต่เพียงสิทธิ

และเสรีภาพข้ันพื้นฐานดังกล่าวเท่านั้น หากแต่มนุษย์หรือปัจเจกชนแต่ละคนยังมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนของมนุษย์หรือ

ปัจเจกชนซึ่งกันและกันด้วย ในท�านองเดียวกัน รัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้ความ

เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของปัจเจกชนทุกคนเช่นเดียวกัน โดยให้การสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของปัจเจกชนทุกคน และโดย

 123 
UDHR, Article 1 “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and  

conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”
 124

 UDHR, Article 2 “Everyone is entitled to all the  rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any 

kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status….”
 125

 EU Convention 1950, Article 1 Obligation to respect Human Rights “The High Contracting Parties shall secure to everyone 

within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention.”
 126

 EU Convention 1950, SECTION 1 RIGHTS AND FREEDOMS

และหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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เฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของปัจเจกชน เว้นแต่ในกรณีหรือสถานการณ์เฉพาะเจาะจง  

(specific situations) ที่มีกฎหมายก�าหนดให้กระท�าเช่นนั้นได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น แม้จะเป็นกรณีที่รัฐด�าเนิน

นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศโดยอาศัยอ�านาจ ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ก็ตาม รัฐก็มิอาจ

กระท�าการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของปัจเจกชนได้ตามอ�าเภอใจแต่อย่างใด 

ในส่วนนี้ ในเบื้องต้นจะได้กล่าวถึง ๓.๑ แนวคิดและหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ ๓.๒ หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนและมิได้เกิด

ขึ้นเพราะมีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆ มาก�าหนดให้เกิดมีขึ้น หากแต่สิทธิมนุษยชนของปัจเจกชนแต่ละคนเกิดและมีอยู่แล้วตาม

ธรรมชาติเมื่อมนุษย์แต่ละคนเกิดมา จึงมีค�ากล่าวว่า “สิทธิแห่งความเป็นมนุษย์” นั่นเอง 

ในส่วนนี้ จะได้กล่าวโดยสังเขปถึง ๓.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และ ๓.๑.๒ หลักการรับรองและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน

๓.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
สทิธมินุษยชนมทีีม่าจากความต้องการสองประการของมนุษย์ คือ ความต้องการเป็นอิสระและความเท่าเทยีมกัน 

ระหว่างมนษุย์ด้วยกนั และความต้องการจ�ากดัอ�านาจของผูป้กครองทีใ่ช้อ�านาจกดขีป่ระชาชน สบืเนือ่งจากสงัคมมนษุย์ในสมยับพุกาล 

ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยาก และความไม่เสมอภาคเท่าเทียมของมนุษย์ โดยมนุษย์ถูกแบ่งออกเป็นชนชั้นสูงกับชนชั้นล่าง โดยชนชัน้ล่าง 

จะถูกเอารดัเอาเปรยีบและถกูปฏบัิตเิหมอืนกบัเป็นวัตถส่ิุงของหรือสัตว์เล้ียงของชนช้ันสูง สิทธิต่างๆ ในสังคมถกูสงวนไว้ส�าหรบัคนช้ันสูง 

เท่านั้น เนื่องจากชนชั้นล่างไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง และยังต้องพึ่งพาอาศัยชนชั้นสูงอยู่ ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ปัจจัยสี่ ต่อมา เมื่อสังคมมนุษย์มีความเจริญขึ้น มนุษย์มีความเป็นตัวของตัวเองและมีเหตุผลกว่าแต่ก่อน มนุษย์จึงสามารถช่วยเหลือ 

และด�าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นเหมือนแต่ก่อน หรือพึ่งพาอาศัยผู้อื่นแต่น้อยเท่าที่จ�าเป็น

ต่อมา เมื่อมีพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของมนุษยชาติมากยิ่งขึ้นก็มีความขัดแย้งอันเน่ืองมาจาก

ความไม่เท่าเทียมของกลุ่มบุคคลสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความเข้มแข็งและมีอ�านาจในการก�าหนดความเป็นไปภายในสังคม เช่น กลุ่ม

ชนชั้นปกครอง กลุ่มนักการเมือง กลุ่มพ่อค้าและนักธุรกิจ และกลุ่มอิทธิพล กับคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีอ�านาจต่อรองในทางสังคม

น้อยกว่ากลุ่มแรกและต้องปฏิบัติตามการชี้น�าของกลุ่มแรก เช่น กลุ่มชาวนาและเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยคนกลุ่มแรกมักใช้ก�าลัง

และอ�านาจที่ตนมีกดข่ีข่มเหงเอารัดเอาเปรียบคนกลุ่มหลังอย่างไร้มนุษยธรรม ท�าให้คนกลุ่มหลังซึ่งอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครองพยายาม 

หากฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือมาจ�ากดัอ�านาจของผู้ปกครอง มนษุย์จงึตกลงเข้าท�าสญัญาอยูร่่วมกนัเป็นสงัคมและจดัตัง้รฐับาลขึน้เพือ่ท�าหน้าที ่

ปกครอง รักษาความสงบเรียบร้อยและอ�านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม เรียกว่าสัญญาประชาคม (Social Contract) โดย

ประชาชนแต่ละคนยอมสละสิทธิบางส่วนของตน คือ สิทธิท่ีจะบังคับกันเองให้รัฐหรือรัฐบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามสัญญา แต่ทุกคนยัง

สงวนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สินอันเป็นสิทธิธรรมชาติของมนุษย์ไว้ ซึ่งรัฐหรือบุคคลใดจะท�าลาย ล่วงละเมิดหรือขัดขวาง

สิทธิดังกล่าวไม่ได้ และเมื่อใดที่รัฐหรือรัฐบาลท�าผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาโดยการละเมิดสิทธิธรรมชาติของประชาชน ถือว่ารัฐ 

ได้กระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืนความไว้วางใจของประชาชนตามสัญญาซึ่งเป็นเงื่อนไขส�าคัญแห่งการมีอ�านาจของรัฐ ประชาชนผู้ถูก

ปกครองย่อมมีอิสระในการถอดถอนหรือล้มล้างรัฐหรือผู้ปกครองที่ท�าผิดสัญญาได้ และอิสระในการถอดถอนหรือล้มล้างผู้ปกครอง 

ดังกล่าวคือสิทธิธรรมชาติในการลงโทษผู้ปกครองของผู้ถูกปกครอง ซึ่งต่อมาเรียกว่า “สิทธิมนุษยชน”

การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและการจัดท�าเอกสารในยุคแรกๆ เน้นเร่ืองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ซึง่ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมเีงือ่นไขส�าคญั คือ การปลอดการแทรกแซง 

ของรฐั แต่เมือ่เวลาผ่านไประบบเสรีกลบัท�าให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ทัง้นี ้ เนือ่งจากเป็นความจริงทีว่่าคนเรามคีวามสามารถและโอกาส

 ๓.๑ แนวคิดและหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 พอพันธุ์ คิดจิตต์, “แนวความคิดและผลกระทบเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม”, ดุลพาห, ปีที่ ๔๐, เล่มที่ ๖, พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๓๖, 

น. ๔๐ - ๔๑.
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  มาลี  พฤกษ์พงศาวลี, “สิทธิทางด้านแรงงาน : ปัจจัยพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน,” น. ๖ - ๗.

ไม่เท่ากัน ดังนั้น การปล่อยเสรีท�าให้มนุษย์กลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์ ในขณะที่มนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการหาประโยชน์

จากกลุม่แรก และกลุ่มหลังซึง่มีจ�านวนมากตกอยูใ่นสภาวะยากจนทีส่ดุและอยูอ่ย่างไม่มสีภาพทีม่ค่ีาความเป็นมนษุย์เหลอือยู ่ และจาก

สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมดังกล่าว น�ามาซึ่งการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใหม่ขึ้นมา ในลักษณะเป็นสิทธิที่จะมีสภาพการ

ด�ารงชีวิตที่ดีและมีสภาพการท�างานที่ดี โดยการเรียกร้องให้รัฐเข้ามามีบทบาทในการกระท�าเพื่อเสริมสร้างให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดี

สมความเป็นมนุษย์ ซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดเดิมที่ห้ามรัฐเข้าแทรกแซง ก่อให้เกิดแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการให้อ�านาจคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน 

แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ เพื่อจะเยียวยาแก้ไขความอยุติธรรมและความไร้มนุษยธรรมที่ 

เกดิข้ึนในสงัคม อันเป็นผลมาจาก “ลทัธเิสรีนยิม” (Liberalism) ทีเ่ปิดโอกาสให้มกีารเอารัดเอาเปรียบกันเป็นอย่างมากของผูค้นในสงัคม 

โดยเฉพาะผู้ที่มีความแข็งแรงกว่า มีอ�านาจต่อรองในทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่า มักจะใช้ความแข็งแรงและอ�านาจต่อรองที่เหนือกว่า

ของตนดังกล่าวกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือด้อยกว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ในเรื่อง

เสรีภาพในการแสดงเจตนาและเสรีภาพในการท�าสัญญาในความเป็นจริงเกิดความไม่เสมอภาคระหว่างคู่สัญญาโดยแสดงออกในรูป

ของการไม่มีการเจรจาต่อรองกัน คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ ถูกจ�ากัดในทางความเป็นจริงว่าต้องเข้าร่วม

ท�าสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยต้องยอมรับตามข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น สัญญากู้ยืม 

สัญญาเช่าซื้อ กรมธรรม์ประกันภัย หรือสัญญาจ้าง เป็นต้น สัญญาเหล่านี้จะถูกร่างเนื้อหาข้อสัญญาไว้ก่อนแล้วโดยผู้ประกอบธุรกิจ

และฝ่ายที่จะเข้าท�าสัญญาด้วยไม่มีสิทธิจะแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อสัญญาดังกล่าว แต่จะท�าได้เพียงแต่จะยอมรับหรือปฏิเสธการท�า

สัญญาเท่านั้น การเจรจาต่อรองกันในสัญญาจะไม่มีในสัญญาเหล่านี้ และหลักท่ีว่าสัญญาเกิดจากเจตนาร่วมกันโดยเสรีของคู่สัญญา

ก็จะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป ความเป็นธรรมในสังคมก็ไม่มีเพราะในเมื่อข้อสัญญาได้ถูกก�าหนดอย่างไม่เป็นธรรมไว้ล่วงหน้าจากผู้ประกอบ

ธุรกิจแต่ฝ่ายเดียวและอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในภาวะจ�ายอมต้องท�าสัญญาด้วย สัญญาเหล่านี้จึงเสมือนเกิดจากเจตนาของผู้ประกอบธุรกิจ 

ฝ่ายเดียว หลักเจตนาและหลักเสรีภาพในการท�าสัญญาจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ในสัญญาที่ไม่มีความเท่าเทียมกันในการท�าสัญญาจริงๆ127 

โดยเฉพาะในสัญญาจ้างแรงงานซึ่งคู่สัญญาไม่ได้มีความเสมอภาคหรือมีเสรีภาพในการท�าสัญญาอย่างแท้จริง ในสัญญาจ้างแรงงาน

นายจ้างเป็นผู้ท่ีอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าลูกจ้างเพราะเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ในขณะที่ลูกจ้างมีแต่เพียงแรงงานท่ีจะขาย

ให้แก่นายจ้างเท่านั้น ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจท�าให้ลูกจ้างไม่อาจเป็นผู้ตั้งเงื่อนไขต่อรองกับนายจ้างได้ เพราะมีแรงงานในตลาด

ที่พร้อมจะท�าตามเงื่อนไขหรือความพอใจของนายจ้างอยู่มากมาย จึงเห็นได้ว่าลูกจ้างถูกความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจบีบบังคับไม่ให้มี

เสรีภาพในการที่จะต่อรองกับนายจ้างได้อย่างเต็มที่ เสรีภาพความเสมอภาคในการท�าสัญญาจ้างแรงงาน ในทางความเป็นจริงจึงเป็นไป

ไม่ได้128 และนายจ้างมักจะขูดรีดเอาประโยชน์จากแรงงานลูกจ้าง เช่น ก�าหนดให้ลูกจ้างท�างานล่วงเวลาโดยไม่จ่ายค่าล่วงเวลา จ่าย

ค่าแรงให้แก่ลูกจ้างในราคาที่ถูกและไม่ให้สวัสดิการหรือจัดหามาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการท�างานให้แก่ลูกจ้างและ

กดขี่ขูดรีดผู้ใช้แรงงานในลักษณะต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี ้ แม้กระทัง่ระหว่างคนในครอบครวัด้วยกันกไ็ม่มคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมกนัในความเป็นจรงิ กล่าวคอื 

เนื่องจากความสัมพันธ์ภายในครอบครัวจะมีผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งมีหน้าที่ในการปกครองเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัวและ 

มีอ�านาจเหนือสมาชิกทุกคนในครอบครัว ส่วนสมาชิกในครอบครัวก็มีหน้าที่ต้องเช่ือฟังค�าสั่งและอยู่ใต้อ�านาจของหัวหน้าครอบครัว 

เพราะต้องพึ่งพาผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวส�าหรับปัจจัยต่างๆ ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต ในบางกรณีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวอาจใช้

อ�านาจเหนอืท่ีตนมกีระท�าการทีเ่ป็นการละเมดิสทิธิมนุษยชนของคนในครอบครัว เช่น การใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัวด้วยวธีิการ 

ต่างๆ หรือการละเมิดสิทธิเด็ก และคนในครอบครัวที่ถูกใช้ความรุนแรงหรือละเมิดสิทธิดังกล่าวก็ต้องจ�ายอมเพราะยังต้องพึ่งพาอาศัย 

ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์

วิญญูชน, ๒๕๔๓), น.๔๔. 
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 เพิ่งอ้าง, น. ๔๐.
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 บรรเจิด  สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ ๒ ปรับปรุงใหม่, (กรุงเทพมหานคร : 

ส�านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๗), น. ๗๓.
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 Adopted and opened for signature, ratification and accession by Genenral Assembly Resolution 2200A (XXI) of 16 December 

1966, entry into force 23 March 1976.

ความไม่เสมอภาคเท่าเทยีมกนัในความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ในสงัคมดงักล่าวก่อให้เกดิความทกุข์ยากแก่คนส่วนใหญ่ 

ของสังคมเป็นอย่างมากและถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐจึงมีหน้าที่ต้องเข้าไปปกป้องคุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือด้อยกว่าใน

สังคมดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ทั้งในความเป็นจริงและในทางกฎหมาย ไม่น้อยไปกว่าผู้มีอ�านาจในสังคมหรือผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าและเพ่ือเป็นการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนของคนเหล่านั้น 

โดยนัยดังกล่าว สิทธิมนุษยชนจึงเป็นคุณลักษณะประจ�าตัวของมนุษย์ทุกคนในฐานะท่ีเกิดมาเป็นมนุษย ์

และด้วยเหตุผลแต่เพียงอย่างเดียวว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีสังคมการเมือง 

ที่เรียกว่า “รัฐ” (State) เกิดขึ้น129 และไม่มีมนุษย์ผู้ใดสามารถสละสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ได้โดยชอบและไม่มี “ผู้ปกครองว่าการ 

แผ่นดนิ” (Sovereign) คนใดหรือคณะใดมีอ�านาจท�าลายสทิธแิละเสรภีาพเหล่านีไ้ด้เช่นกนั130 สทิธมินษุยชนจงึมไิด้เป็นการทีร่ฐับัญญตั ิ

กฎหมายให้สิทธิแก่บุคคล หากแต่เป็นการที่กฎหมายของรัฐได้รับรองถึงความมีอยู่ของสิทธิที่ติดตัวมนุษย์ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย

เท่านั้น เช่น สิทธิในชีวิตร่างกายของบุคคล เสรีภาพในทางความเชื่อของบุคคล เป็นต้น131 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจึงมุ่งหมาย

ให้สิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ควรค่าที่จะได้รับการเคารพจากบุคคลทุกคน และจะต้องได้รับการประกันหรือการคุ้มครองอย่าง 

เท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแยกหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ 

๓.๑.๒ หลักการรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนทั่วโลกน�ามาซึ่งหลักสากลในการรับรองและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนขึ้นอันเป็นหลักการพื้นฐานที่สะท้อนผ่านปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ 

ในส่วนนีจ้ะได้กล่าวถงึหลกัการรบัรองและคุ้มครองสทิธมินษุยชน โดยแบ่งออกเป็น (๑) การรบัรองสทิธมินุษยชน 

 และ (๒) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(๑) การรับรองสิทธิมนุษยชน 

โดยท่ีสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ติดมาตามธรรมชาติพร้อมกับการเกิดมาของมนุษย ์

แต่ละคนทัว่โลก และเป็นสทิธทิีไ่ด้รับการรบัรองตามหลักสากลหรือในทางระหว่างประเทศ การรับรองสิทธิมนษุยชนจงึปรากฏให้เหน็หรอื 

ประมวลไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในระดับต่างๆ ทั้งในกฎหมายระดับประเทศ กฎหมายระดับภูมิภาค (ที่รัฐสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ 

ร่วมกันตราขึ้นและใช้บังคับร่วมกัน) และกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศในลักษณะต่างๆ ไม่ว่า 

จะเป็นปฏิญญาต่างๆ กติการะหว่างประเทศ สนธิสัญญา อนุสัญญาระหว่างประเทศ หรือหลักกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ ได้

ก�าหนดหลักการรับรองสิทธิมนุษยชนในประการต่างๆ ของปัจเจกชนหรือประชาชนแต่ละคนไว้โดยชัดแจ้ง 

ในส่วนนี ้ จะได้กล่าวถงึสารตัถะหรอืลกัษณะแห่งสทิธมินษุยชนทีไ่ด้รบัการรบัรองตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ 

ระหว่างประเทศอันเป็น “มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน” ที่ประเทศต่างๆ ร่วมกันจัดท�าเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ของประชาชนทั่วโลก ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) 

อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ค.ศ. ๑๙๕๐ (European Convention for the  

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms - EU Convention) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)132 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
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 Adopted and opened for signature, ratification and accession by Genenral Assembly Resolution 2200A (XXI) of 16 December 

1966, entry into force 3 January 1976.
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 UDHR, Article 3; ICCPR, Article 6; EU Convention 1950, Article 2 Right to life, Article 5 Right to liberty and security.
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 ICCPR, Article 1.

(๑.๑) สิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

สิทธิเสรีภาพลักษณะนี้ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพพื้นฐานเกี่ยวกับคุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มี 

มาแต่ก�าเนดิของมนษุย์โดยแท้และมอิาจถูกเพกิถอนไปจากบคุคลใด หรือบุคคลใดย่อมมอิาจสละสิทธิเสรีภาพดงักล่าวได้ การกระท�าใดๆ 

ที่เป็นการไม่น�าพาหรือการหมิ่นในคุณค่าของสิทธิมนุษยชนในลักษณะนี้ ตลอดจนการกระท�าอันเป็นการโหดร้ายป่าเถื่อนเสมือนผู้ถูก 

กระท�ามิใช่มนุษย์ หรือเป็นเพียงวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมเป็นการขัดอย่างร้ายแรงต่อมโนธรรมและคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยแท้ 

ตัวอย่างเช่น สิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงของบุคคล (right to life, liberty and security)134 สิทธิที่จะไม่ตกอยู่ใน

ความเป็นทาส (slavery) หรือการถูกกระท�าทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรี (torture 

or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)135 

(๑.๒) สิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับตัวบุคคล

สิทธิเสรีภาพลักษณะนี้มุ่งเน้นที่สิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์หรือบุคคลคนหนึ่งจะพึงมีในฐานะเป็น

บุคคลคนหนึ่งโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ และโดยไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด136 เช่น 

สิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย (recognition as a person before the law)137 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 

(right to privacy) ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย และการสื่อสาร138 สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา139 สิทธิ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น140 สิทธิในการสมรสและการสร้างครอบครัวโดยไม่ถูกจ�ากัด141 สิทธิเสรีภาพในการเดินทางและการ

พักอาศัย142 สิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน143 ตลอดจนสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม144  

สิทธิเสรีภาพเก่ียวกับตัวบุคคลยังครอบคลุมถึงสิทธิเสรีภาพในฐานะเป็นพลเมืองของรัฐใดรัฐหนึ่ง 

(Civil Right) ในการก�าหนดเจตจ�านงของตนเอง (right of self-determination) โดยอาศัยสิทธิดังกล่าว ประชาชนจะก�าหนดสถานะ

ทางการเมืองของตนอย่างเสรี รวมทั้งด�าเนินการอย่างเสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม145 เช่น สิทธิในการเข้าถึงระบบ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)133 โดยสังเขป 

ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสามลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ (๑.๑) สิทธิเสรีภาพพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ (๑.๒) สิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับตัวบุคคล 

และ (๑.๓) สิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการกระท�าหรือการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ
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 กลุพล  พลวนั, อ้างแล้ว  เชงิอรรถที ่๓, น. ๒๒ - ๒๓.

(๑.๓) สิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการกระท�าหรือการประกอบกิจกรรม

นอกจากมนุษย์หรือบุคคลจะพึงมีสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับตัวบุคคลในประการต่างๆ ดังกล่าว 

ข้างต้นแล้ว มนุษย์หรือบุคคลย่อมต้องมีสิทธิเสรีภาพในการกระท�าหรือการประกอบกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย สิทธิเสรีภาพในลักษณะนี้ได้

รับการรับรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ซึ่งรับรองสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลทั้งหลายโดยเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิเสรีภาพของตนทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม 

สิทธิเสรีภาพของตนทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น สิทธิในการท�างานในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพอย่าง

เสรีในการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และในการได้รับสวัสดิการสังคมและการประกันสังคม151 สิทธิในก่อตั้งสหภาพแรงงานและ 

เข้าร่วมสหภาพแรงงานตามที่ตนเลือก152  

สิทธิเสรีภาพของตนทางสังคม ตัวอย่างเช่น สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอส�าหรับตนเอง

และครอบครัว153 สิทธิในด้านการศึกษา154 สิทธิในด้านสุขภาพ155  

สิทธิเสรีภาพของตนทางวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น สิทธิที่จะมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม หรือการได้รับ

ประโยชน์จากการคุ้มครองผลประโยชน์ทางศีลธรรมหรือการผลิตทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม หรือศิลปกรรม156 

บริการสาธารณะ146 สิทธิในการรวมกันเป็นสมาคม หรือก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน147 และสิทธิในการนับถือและประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา148 ตลอดจนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองในรัฐใดรัฐหนึ่งด้วย เช่น สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ149 หรือสิทธิในการออก

เสียงหรือได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง150

(๒) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระยะเร่ิมต้นเป็นการคุ้มครองในระดับภายในประเทศและเป็นเรื่องภายใน 

ของประเทศน้ันๆ ว่าจะให้ความคุม้ครองสทิธมินษุยชนของประชาชนในประเทศไว้มากน้อยเพียงใดกไ็ด้ตามทีเ่หน็สมควร และหากมกีาร 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนก็ถือเป็นเรื่องภายใน (Domestic Jurisdiction) ที่ประเทศอื่นๆ ไม่อาจเข้าไปสอดส่องดูแลหรือ 

ให้การช่วยเหลือได้ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการก้าวล่วงหรือแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืนๆ อันเป็นการขัดต่อหลักกฎหมาย

ระหว่างประเทศซึ่งอาจน�าไปสู่การขัดแย้งหรือมีกรณีพิพาทกันระหว่างประเทศ157  

กล่าวได้ว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเริ่มต้นจากการจัดท�าสาส์นรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน

ประเทศอังกฤษที่เรียกว่า “มหากฎบัตรแมกนาคาร์ตา” (Magna Carta) ตามมาด้วยค�าประกาศอิสรภาพ (The Declaration of  

Independence) และรัฐธรรมนญูของประเทศสหรฐัอเมรกิา และปฏิญญาว่าด้วยสทิธมินษุยชนและพลเมอืง (Declaration des Droits 

de ‘ Homme et du Citoyen) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส แต่เนื่องจากในช่วงระยะเวลาก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ได้เกิด
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 เพิง่อ้าง, น. ๒๓. 
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 เพิง่อ้าง, น. ๕.

ดงันัน้ ในส่วนนี ้ จะได้กล่าวถงึ (๒.๑) ท่ีมาแห่งข้อผูกพันหรือพันธกรณีของรัฐในการคุม้ครองสทิธิมนษุยชน 

และ (๒.๒) หน้าที่ของรัฐในการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(๒.๑) ที่มาแห่งข้อผูกพันหรือพันธกรณีของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น รัฐทุกรัฐมีหน้าท่ีให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคนมิให้ถูก

ล่วงละเมิดหรือมีการกระท�าการฝ่าฝืนโดยมิชอบ หน้าที่เช่นนั้นของรัฐมีที่มาทั้งจากกฎหมายภายในของรัฐหนึ่ง และกฎหมายระหว่าง

ประเทศที่รัฐหนึ่งเข้าเป็นภาคี ให้การรับรอง หรือให้สัตยาบัน

โดยนัยดังกล่าว ข้อผูกพันหรือพันธกรณีของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจึงมีที่มาในสองระดับ 

ได้แก่ (๒.๑.๑) ข้อผูกพันของรัฐตามกฎหมายภายในแห่งรัฐ และ (๒.๑.๒) พันธกรณีของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

(๒.๑.๑) ข้อผูกพันของรัฐตามกฎหมายภายในแห่งรัฐ

โดยทั่วไปแล้ว รัฐแต่ละแห่งมักจะก�าหนดบทบัญญัติเพ่ือรับรองและให้ความคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกคนไว้ในกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายในระดับสูงสุดของรัฐ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ ตัวอย่าง

เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งประเทศไทย ดังนั้น จึงกล่าว

ได้ว่าสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐแต่ละแห่งจึงมี “คุณค่า” หรือ “สถานะทาง

กฎหมาย” (legal value or status) ในระดับรัฐธรรมนูญเลยทีเดียว รัฐจึงมีข้อผูกพันหรือหน้าที่ที่จะต้องรับประกันและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนของประชาชนพลเมืองแห่งรัฐตนให้ได้รับการเคารพโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันและโดยปราศจากการแบ่งแยกหรือ 

การเลือกปฏิบัติอันมิชอบ และมีหน้าที่จะต้องก�าหนดมาตรการเพ่ือคุ้มครองมิให้มีการกระท�าอันเป็นการแทรกแซง (interference) 

หรือการละเมิด (violation) สิทธิมนุษยชนจากการกระท�าของปัจเจกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้อง 

ไม่กระท�าการอันเป็นการแทรกแซงหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลโดยมิชอบเสียเอง

(๒.๑.๒) พันธกรณีของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ

นอกจากรฐัแต่ละแห่งจะมข้ีอผกูพนัหรอืหน้าทีท่ีจ่ะต้องเคารพและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายภายในดังกล่าวข้างต้นแล้ว หน้าที่ที่จะต้องรับประกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของรัฐยังอาจจะมีที่มา

จากข้อผูกพันหรือพันธกรณีตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศอีกด้วย 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศ

ญี่ปุ่น ประเทศรัสเซีย จึงท�าให้เกิดความคิดที่จะผลักดันให้เร่ืองของสิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองระหว่างประเทศ หรือเป็น “สิทธิระหว่าง

ประเทศ” (International Rights) ทีท่กุประเทศต้องเข้าไปดแูลช่วยเหลอืเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการคุม้ครองสทิธมินษุยชนให้ดยีิง่ขึน้

และร่วมมือกนัด�าเนนิการกบัประเทศท่ีกระท�าการละเมดิสทิธมินษุยชนของประชาชนภายในประเทศของตนหรอืประชาชนประเทศอืน่ๆ

โดยถือว่าการเข้าแทรกแซงนั้นชอบด้วยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ158 ดังนั้น ปัจจุบันรัฐใดรัฐหนึ่งจึงไม่อาจอ้างได้ว่าสิทธิมนุษยชน 

เป็นเรื่องที่ “ตกอยู่เขตอ�านาจภายในของรัฐ” (Domestic Jurisdiction) ของตนโดยเด็ดขาดได้อีกต่อไป แต่ได้วิวัฒนาการมาเป็น  

“สทิธริะหว่างประเทศ” (International Rights) ทีร่ฐัซึง่เป็นภาคแีห่งข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสทิธิมนษุยชนอาจอ้างข้อตกลงนัน้ๆ  

เข้าตรวจสอบ หรือมีมติให้ใช้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนอันเกิดจาก

การละเมดิสทิธมินษุยชนในรัฐใดรัฐหนึง่ได้159 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจึงปรากฏให้เห็นทั้งในกฎหมายภายในแห่งรัฐและกฎหมายระหว่างประเทศที่

รฐัหนึง่ๆ เข้าเป็นภาค ีให้การรับรอง หรือให้สัตยาบนั นอกจากนี ้เมือ่รฐัมข้ีอผกูพนัหรอืพนัธกรณตีามกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ แล้ว 

รฐัย่อมมหีน้าทีจ่ะต้องให้ความคุม้ครองแก่สิทธมินษุยชนของประชาชนทกุคนในรฐัของตน 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 160 
Vienna Convention on the law of treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969.

      “อนสัุญญา” หมายความถงึข้อตกลงระหว่างประเทศทีไ่ด้ท�าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างรัฐต่างๆ และอยูภ่ายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่า

จะได้ท�าข้ึนเป็นฉบบัเดยีวหรอืสองฉบบัหรอืหลายฉบบัผนวกเข้าด้วยกนัและไม่ว่าจะเรียกชือ่เช่นใด (ข้อ ๒ วรรคหนึง่) 

      “Treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international 

law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. (Article 2,  

paragraph 1)

      ดงันัน้ ตามอนสัุญญากรงุเวยีนนาฯ สนธิสญัญาจงึต้องประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคญัสีป่ระการ ได้แก่ สนธสิญัญาเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ  

ท�าข้ึนเป็นลายลักษณ์อกัษร ระหว่างรฐัต่างๆ และอยูภ่ายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
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 โปรดด ูประสิทธิ ์เอกบตุร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม  ๑ สนธสิญัญา, กรุงเทพ: ส�านกัพิมพ์ วญิญชูน, พิมพ์คร้ังที ่๔ แก้ไขเพิม่เตมิ, น. ๘๕.
 162

 Vienna Convention, Article 11. MEANS OF EXPRESSING CONSENT TO BE BOUND BY A TREATY 

“The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, 

ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.”
 163

 Vienna Convention, Article 14. CONSENT TO BE BOUND BY A TREATY EXPRESSED BY RATIFICATION, ACCEPTANCE OR  

APPROVAL

ดังท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนมีอยู่ 

เป็นจ�านวนมาก ทั้งที่เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานและกฎเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศต่างๆ 

เหล่านี้จัดท�าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่ว่าจะเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ) และมีสถานะเป็น “สนธิสัญญา” ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ไว้ในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the law of treaties)160 หากแต่

อาจอยู่ในรูปแบบที่มีชื่อเรียกต่างๆ กัน โดยอาจเรียกว่าสนธิสัญญา (Treaty) อนุสัญญา (Convention) พิธีสาร (Protocol) ปฏิญญา  

(Declaration) กฎบัตร (Charter) กติการะหว่างประเทศ (Covenant) ธรรมนูญ (Statute) ข้อตกลงระหว่างประเทศ (Agreement) 

บันทึกแลกเปลี่ยน (Notes of Exchange) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) สนธิสัญญาต่างๆ เหล่านี้ย่อมน�ามา 

ซึ่งข้อผูกพันหรือพันธกรณีที่รัฐหนึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในสนธิสัญญาน้ันๆ อย่างไรก็ตาม รัฐจะมีข้อผูกพันหรือ

พนัธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิติัตามข้อก�าหนดในสนธิสญัญาแค่ไหนเพียงใด ย่อมขึน้อยูกั่บว่ารัฐนัน้ได้เข้าเป็นภาคหีรือให้สัตยาบนัแก่สนธสิญัญา 

ในเรื่องใด หรือเพียงแต่รัฐนั้นได้ลงนามรับรองสนธิสัญญาในเรื่องใดไว้ หากแต่ยังมิได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญานั้นอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ 

การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เรียกชื่อต่างๆ นั้น ย่อมต้องพิจารณาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ เป็น

ส�าคัญ

• กรณีรัฐเข้าเป็นภาคี หรือให้สัตยาบันสนธิสัญญา

สนธิสัญญาหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศต่างๆ จัดท�าขึ้นโดยอาศัยการแสดงเจตจ�านง 

ขั้นสุดท้ายของรัฐต่างๆ ที่ร่วมกันจัดท�าสนธิสัญญานั้นขึ้น ว่ารัฐนั้นๆ จะผูกพันตามข้อก�าหนดต่างๆ ในสนธิสัญญา161 แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว  

รัฐมีความผูกพันตามสนธิสัญญา ก็ต่อเมื่อได้ให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญานั้น แต่อย่างไรก็ตาม การแสดงความยินยอมของรัฐอาจกระท�า 

ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งใช้ศัพท์เรียกที่แตกต่างกันไป162 เช่น การให้สัตยาบัน (Ratification) การยอมรับ (Acceptance) หรือการให้ความ 

เห็นชอบ (Approval) ซึ่งต่างก็มีความหมายที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ การแสดงให้เห็นถึงเจตจ�านงหรือความยินยอมของรัฐ 

ที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนั่นเอง163 ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่ารัฐแต่ละแห่งจะใช้ศัพท์เรียกในการแสดงความยินยอมเช่นน้ัน 

แตกต่างกนัอย่างไร กส่็งผลทางกฎหมายต่อความผกูพนัของสนธสิญัญาต่อรฐันัน้แล้ว และด้วยเหตนุีเ้อง อนสุญัญากรงุเวยีนนาฯ จงึมไิด้ 

ก�าหนดนยิามของศพัท์หรือถ้อยค�าต่างๆ ดงักล่าวไว้เป็นการเฉพาะ เพือ่มิให้เกดิปัญหาความยุง่ยากหรอืความเข้าใจไม่ตรงกนัของรฐัต่างๆ 

ในการจัดท�าสนธิสัญญา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาความผูกพันของรัฐตามสนธิสัญญา 

เมื่อรัฐได้ให้สัตยาบันหรือให้ความยินยอมท่ีจะผูกพันตามสนธิสัญญาหรือกฎเกณฑ์ระหว่าง 

ประเทศต่างๆ แล้ว การให้สตัยาบนัหรือความยินยอมดังกล่าว ย่อมน�ามาซึ่งผลทางกฎหมายต่อความผูกพันของรัฐตามสนธิสัญญาโดย

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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  Vienna Convention, Article 16. EXCHANGE OR DEPOSIT OF INSTRUMENTs OF RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL OR 

ACCESSION

      “Unless the treaty otherwise provides, instruments of ratification, acceptance, approval or accession establish the consent

 of the State to be bound by a treaty upon:

 (a) Their exchange between the contracting States;

 (b) Their deposit with the depositary;

 (c) Their notification to the contarcting States or to the depositary, if so agreed.”
 165

 Vienna Convention, Article 26. “PACTA SUNT SERVANDA”

 “Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.”
 166

 Vienna Convention, Article 24. ENTRY INTO FORCE AND PROVISIONAL APPLICATION OF TREATIES, paragraph 1.
 167

 Vienna Convention, Article 24, paragraph 2.
 168

 Vienna Convention, Article 24, paragraph 3.
 169

 Vienna Convention, Article 24, paragraph 4.
 170 

โปรดด ูประสิทธิ ์เอกบตุร, อ้างแล้ว, น. ๑๐๐.

 ด้วยเหตนุี ้ การจัดท�าสนธิสัญญาส่วนใหญ่จึงมักจะก�าหนดเง่ือนไขการให้สตัยาบัน (หรือการแสดงความยินยอมในลกัษณะใดๆ ตามทีก่�าหนดในสนธสิญัญา) 

ภายหลงัการลงนามในสนธสัิญญา (signature subject to ratification or acceptance) 
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 โปรดด ูประสิทธิ ์เอกบตุร, อ้างแล้ว, น. ๑๒๙.

ทันที ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๖ แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ164 ซึ่งเป็นความผูกพันอย่างเป็นทางการหรือ “ความผูกพันในทางกฎหมาย” 

(de jure) ของรัฐนั้นตามสนธิสัญญาที่รัฐได้ให้ความยินยอมนั้น

อย่างไรก็ตาม การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญา (Entry into force) ต่อรัฐในอันที่จะต้อง 

ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดต่างๆ ในสนธิสัญญาโดยสุจริต165 อาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ก�าหนดในสนธิสัญญาได้ ตาม

อนุสัญญากรุงเวียนนาฯ สนธิสัญญามีผลใช้บังคับตามวิธีการและตามวันที่ก�าหนดในสนธิสัญญา หรือตามที่รัฐที่ร่วมเจรจากันจะได ้

ตกลงกัน166 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีข้อก�าหนดหรือข้อตกลงกันเช่นนั้น สนธิสัญญามีผลใช้บังคับเมื่อการให้ความยินยอมที่จะผูกพัน

ตามสนธิสัญญาได้กระท�าลงโดยรัฐที่ร่วมเจรจาทั้งหลายแล้ว167 เมื่อรัฐได้ให้ความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาภายหลังจากวันที่

สนธสิญัญามผีลใช้บงัคบั สนธสัิญญามีผลใช้บงัคบัส�าหรบัรฐันัน้นบัแต่วนัทีร่ฐันัน้แสดงความยนิยอมเช่นนัน้ เว้นแต่สนธสิญัญาจะก�าหนด

ไว้เป็นอย่างอื่น168 ทั้งนี้ ข้อก�าหนดของสนธิสัญญาที่วางเกณฑ์เกี่ยวกับการยืนยันความถูกต้องของข้อก�าหนดต่างๆ การแสดงความ

ยินยอมของรัฐที่จะผูกพันตามสนธิสัญญา วิธีการหรือวันที่สนธิสัญญามีผลใช้บังคับ ข้อสงวน หน้าที่ของผู้รับฝากสนธิสัญญา และเรื่อง 

อื่นๆ ที่ย่อมจะต้องเกิดขึ้นก่อนวันที่สนธิสัญญามีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้นับแต่วันที่ได้แสดงการยอมรับข้อก�าหนดของสนธิสัญญา 

เป็นต้นไป169

• กรณีรัฐลงนาม แต่ยังมิได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญา

ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ความผูกพันของรัฐตามสนธิสัญญาหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ

ต่างๆ จะเกิดขึ้นเมื่อรัฐได้แสดงความยินยอมเข้าผูกพันด้วยการให้สัตยาบัน ดังนั้น การลงนามของผู้แทนรัฐในสนธิสัญญาในทางหลัก

การจึงไม่ก่อให้เกดิผลผกูพนัต่อรัฐทนัททัีนใดได้170 จนกว่าจะมกีารให้สัตยาบนัหรือการให้ความยนิยอมในรูปแบบต่างๆ แก่สนธิสญัญานัน้

โดยนัยดังกล่าว แม้รัฐจะได้ลงนามสนธิสัญญา หากแต่ยังมิได้ให้สัตยาบันหรือให้ความ

ยินยอมแก่สนธิสัญญานั้น อันท�าให้รัฐยังไม่มีความผูกพันตามสนธิสัญญานั้นอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด แต่แม้กระนั้นก็ตาม โดยที่การ

จัดท�าสนธิสัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐและเป็นการกระท�าของรัฐซ่ึงมีวัตถุประสงค์ต่อผลในทางกฎหมายให้สนธิสัญญามีผลผูกพัน171 

ดังนั้น แม้ว่าสนธิสัญญาจะยังไม่มีผลใช้บังคับกับรัฐที่ลงนามในสนธิสัญญาก็ตาม แต่ย่อมต้องถือว่ารัฐนั้นย่อมมี “ความผูกพันทางข้อ 
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 Vienna Convention, Article 18. OBLIGATION NOT TO DEFEAT THE OBJECT AND PURPOSE OF A TREATY PRIOR TO ITS ENTRY 

INTO FORCE
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 Vienna Convention, Article 18, paragraph 1.
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 Vienna Convention, Article 18, paragraph 2.
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โปรดด ูประสิทธิ ์เอกบตุร, อ้างแล้ว, น. ๑๓๐.

เท็จจริง” หรือในทางปฏิบัติ (de facto) หรือ “พันธกรณีอันเกิดจากความประพฤติ” (Obligation of conduct) ได้ ในอันที่จะต้อง 

ไม่กระท�าการใดหรืออนุญาตให้มีการกระท�าใดที่ขัดหรือแย้งหรือฝ่าฝืนต่อข้อก�าหนดในประการต่างๆ ดังที่ก�าหนดไว้ในสนธิสัญญา 

หรือข้อตกลงระหว่างประเทศนั้นๆ ซึ่งแสดงถึง “ความซื่อสัตย์สุจริต” ในความประพฤติของรัฐที่ลงนามในสนธิสัญญาหรือข้อตกลง 

ระหว่างประเทศ ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๘ แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ172 กล่าวคือ รัฐจะต้องงดเว้นการกระท�าใดๆ ที่อาจมีผลลบล้าง 

วัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา เมื่อรัฐนั้นได้ลงนามในสนธิสัญญาหรือได้แลกเปล่ียนตราสารจัดท�าสนธิสัญญาภายใต้เง่ือนไขแห่งการให ้

สัตยาบัน การยอมรับหรือการให้ความเห็นชอบ จนกว่ารัฐนั้นจะได้แสดงเจตจ�านงที่ชัดเจนว่าจะไม่เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา173 หรือเมื่อ

รัฐนั้นได้แสดงความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญา ก่อนที่สนธิสัญญาจะมีผลใช้บังคับ และมีเงื่อนไขว่าจะไม่เลื่อนการมีผลใช้บังคับ

ของสนธิสัญญาออกไปโดยมิชอบ174 

โดยนยัดังกล่าว แม้รัฐจะยงัมิได้ให้สัตยาบนัแก่สนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ 

แต่การลงนามในสนธิสัญญาย่อมน�ามาซึ่งพันธกรณีในทางปฏิบัติที่จะต้องไม่กระท�าการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบหรือเป็นอุปสรรค

ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสนธิสัญญา อันเป็นพันธกรณีที่เกิดขึ้นตามหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศซ่ึงมีที่มา

จากหลักสุจริต (Bona Fide)175 การลงนามในสนธิสัญญาจึงแสดงถึงเจตจ�านงในระดับหนึ่งของรัฐในลักษณะที่เห็นด้วยหรือเห็นชอบ

กบัวตัถปุระสงค์และสารัตถะของสนธสัิญญานัน้ รฐัจงึต้องผกูพนัตามหลกัสจุรติทีจ่ะต้องไม่กระท�าการใดๆ หรอืยอมให้มกีารกระท�าใดๆ 

อันเป็นการขัดหรือกระทบต่อสนธิสัญญาที่ได้ลงนามไว้ 

นอกจากนี ้ สนธสิญัญาหรอืข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ยงัอาจเปิดโอกาสให้รัฐทีย่งัมไิด้ 

ให้สัตยาบันหรือแสดงความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ใช้สิทธิประโยชน์ตามที่ก�าหนดไว้ในสนธิสัญญาก่อน 

ที่รัฐจะให้สัตยาบันหรือแสดงความยินยอมใดๆ โดยจัดท�าหรือเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อองค์กรตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศนั้นก็ได้ อันแสดงให้เห็นถึงเจตจ�านงในทางปฏิบัติของรัฐที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศน้ันต่อไปใน

อนาคต

(๒.๒) หน้าที่ของรัฐในการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตามกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐจึงมีหน้าที่จะต้องรับรองและ 

รับประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทั้งหลายของบุคคลอันเป็นสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามหลักกฎหมายระหว่าง 

ประเทศ โดยนยัดงักล่าวรัฐจะต้องเคารพสิทธมินษุยชนของบคุคลและจะต้องไม่กระท�าการใดๆ อนัเป็นการแทรกแซงสทิธมินษุยชนของ 

บุคคลโดยมิชอบ อีกทั้งยังจะต้องก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมและจ�าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท�าใดๆ ที่เป็นการแทรกแซงหรือ 

ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลโดยปัจเจกชน ตลอดจนมาตรการในการลงโทษผู้กระท�าการอันมิชอบ และเยียวยาความเสียหาย 

แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท�าการอันมิชอบเช่นนั้น

อย่างไรก็ตาม โดยที่รัฐมีอ�านาจหน้าที่ในการดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศเพื่อ 

ประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนโดยส่วนรวม ดังนั้น จึงอาจมีบางสถานการณ์ที่รัฐมีความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินมาตรการ 

บางประการเพ่ือประโยชน์สาธารณะซึ่งอาจมีผลเป็นการแทรกแซงสิทธิหรือเสรีภาพขั้นพื้นฐานประการหนึ่งประการใดท่ีมีลักษณะ

เป็นสิทธิมนุษยชนของบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ แต่ก็มิได้หมายความว่ารัฐจะด�าเนินมาตรการหรือกระท�าการเช่นนั้นได้ตามอ�าเภอใจ 

แต่อย่างใด เนื่องจากสิทธิมนุษยชนได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ จนกระทั่งพัฒนาเป็น

หลักสิทธิมนุษยชนสากลอันได้รับการรับรองและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ดังนั้น การ

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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• ข้อ ๒ สิทธิในชีวิต (Right to life) 

แม้ว่าอนุสัญญาแห่งยุโรปฯ ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง จะรับรองโดยชัดแจ้งว่าสิทธิในชีวิตของทุกคนจะต้อง

ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย และจะไม่มีบุคคลใดถูกพรากเอาชีวิตไปโดยจงใจ

อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาแห่งยุโรปฯ ข้อ ๒ วรรคสอง ก็ได้ก�าหนดเงื่อนไขบางประการอันเป็น 

ข้อยกเว้นการคุ้มครองดังกล่าว ได้แก่ 

กรณีที่หนึ่ง 

เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการด�าเนินการลงโทษของศาลภายหลังจากที่มีการตัดสินว่าได้กระท�า 

ความผิดอาญาและน�ามาซึ่งโทษดังกล่าวตามที่กฎหมายก�าหนดส�าหรับความผิดนั้น

กรณีที่สอง 

การพรากชีวิตจะไม่ถือว่าได้กระท�าโดยฝ่าฝืนต่อมาตรานี้ในกรณีที่เป็นผลมาจากการใช้อ�านาจซ่ึง

ไม่เกินกว่าความจ�าเป็นโดยสิ้นเชิงในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ 

• ในการคุม้ครองบคุคลใดๆ จากกการใช้ความรุนแรงโดยมชิอบด้วยกฎหมาย (unlawful violence) 

             (Art. 2, paragraph 2 (a))

• เพื่อด�าเนินการจับกุมอันชอบด้วยกฎหมาย (a lawful arrest) หรือป้องกันมิให้บุคคลที่ถูก  

              ควบคุมตัวโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นหลบหนีไป (Art. 2, paragraph 2 (b))

• ในการด�าเนินการที่กระท�าโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อปราบจลาจลหรือปราบกบฏ (quelling a  

            riot or insurrection) (Art. 2, paragraph 2 (c))

• ข้อ ๕ สิทธิในเสรีภาพและความมั่นคง (Right to liberty and security)  

อนสุญัญาแห่งยโุรปฯ ข้อ ๕ วรรคหนึง่ รับรองโดยชัดแจ้งว่าทกุคนมสิีทธิในเสรีภาพและความม่ันคง 

ของบุคคล และจะไม่มีบุคคลใดถูกพรากเสรีภาพของตนไป

อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาแห่งยุโรปฯ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ก็ได้ก�าหนดเงื่อนไขบางประการอันเป็น 

ข้อยกเว้นการคุ้มครองดังกล่าว กล่าวคือ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้และเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายก�าหนด 

• การควบคุมตัวบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย (lawful detention) ภายหลังจากที่มีการตัดสิน 

            โดยศาลที่มีอ�านาจ  (Art. 5 (a))

• การจับกุมบุคคลหรือควบคุมตัวบุคคลนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติ 

         ตามค�าสั่งศาลอันชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ให้สมบูรณ์ตามที่กฎหมาย 

            ก�าหนด (Art. 5 (b))

ที่รัฐจะด�าเนินมาตรการหรือกระท�าการใดๆ อันอาจมีผลเป็นการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานประการใดประการหน่ึงของบุคคล  

รฐัจึงต้องกระท�าโดยตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของหลักเกณฑ์อันเป็นข้อยกเว้นที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดไว้

โดยชัดแจ้งเป็นส�าคัญ มิฉะนั้นแล้ว การด�าเนินมาตรการหรือการกระท�าการของรัฐหรือองค์กรของรัฐเช่นนั้นอาจมีผลถึงขนาดเป็นการ

ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ได้รับผลกระทบเลยทีเดียว

โดยนัยดังกล่าว อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  

ค.ศ. ๑๙๕๐ ดังกล่าวข้างต้น ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขบางประการเกีย่วกบัการด�าเนนิการใดๆ ทีม่ผีลเป็นการแทรกแซงหรอืขดัต่อ 

สทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานตามที่ก�าหนดในอนุสัญญานี้ในบางกรณีไว้เป็นการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น 
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• ข้อ ๘ สิทธิในการเคารพต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว (Right to respect for private 

and family life) 

อนุสัญญาแห่งยุโรปฯ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง รับรองโดยชัดแจ้งว่าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพในชีวิต

ส่วนตัวและชีวิตครอบครัว ที่อยู่อาศัย และการติดต่อสื่อสาร

อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาแห่งยุโรปฯ ข้อ ๘ วรรคสอง ก็ได้ก�าหนดเงื่อนไขบางประการอันเป็นข้อ

ยกเว้นแห่งการคุ้มครองดังกล่าว กล่าวคือ การแทรกแซงการใช้สิทธิในชีวิตส่วนตัวของบุคคลโดยองค์กรของรัฐ (a public authority) 

จะกระท�าได้ก็เฉพาะแต่เมื่อเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และเป็นมาตรการที่จ�าเป็นในสังคมประชาธิปไตย (a democratic society) 

เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (national security) ความปลอดภัยของประชาชน (public safety) หรือความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (economic  

wellbeing) ของประเทศ เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการกระท�าความผิดทางอาญาเพื่อการคุ้มครองสุขภาพ

หรือจิตใจ หรือเพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

• ข้อ ๙ เสรีภาพทางความคิด ความส�านึกผิดชอบ และศาสนา (Freedom of thought,  

conscience and religion) 

อนุสัญญาแห่งยุโรปฯ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง รับรองโดยชัดแจ้งว่าทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด 

ความส�านึกผิดชอบ และศาสนา สิทธิประการนี้ยังหมายรวมถึงเสรีภาพที่จะเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อ และเสรีภาพที่จะแสดงออก

ซึ่งศาสนาและความเชื่อ ไม่ว่ากระท�าโดยล�าพังหรือในชุมชนร่วมกับบุคคลอื่นและไม่ว่าในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ส่วนตัว ในการ 

สวดมนต์ การสอน การปฏิบัติ หรือการประกอบพิธี 

อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาแห่งยุโรปฯ ข้อ ๙ วรรคสอง ก็ได้ก�าหนดเงื่อนไขบางประการอันเป็นข้อ

จ�ากัดแห่งการคุ้มครองดังกล่าว กล่าวคือ เสรีภาพที่จะแสดงออกซึ่งศาสนาหรือความเชื่อของบุคคลหนึ่งจะถูกจ�ากัดได้ก็แต่เพียงในกรณี

ที่มีกฎหมายก�าหนดและเป็นการจ�าเป็นในสังคมประชาธิปไตย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อยของ

ประชาชนหรือการกระท�าความผิดทางอาญา เพื่อการคุ้มครองสุขภาพหรือจิตใจ หรือเพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

• การจับกุมบุคคลหรือควบคุมตัวบุคคลที่กระท�าเพื่อวัตถุประสงค์ในการน�าตัวบุคคลนั้นมาส่งให้แก่

องค์กรที่มีอ�านาจตามกฎหมายด้วยมีข้อสงสัยอันมีเหตุผลสมควรว่าได้กระท�าความผิด หรือเมื่อเป็น

กรณีจ�าเป็นอันมีเหตุผลสมควรเพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้นกระท�าความผิดหรือหลบหนีไปหลังจากได้

กระท�าความผิดนั้นแล้ว (Art. 5 (c))         

• การควบคุมตัวผู้เยาว์โดยค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจตราเกี่ยวกับ

การศึกษา (educational supervision) หรือการควบคุมตัวผู้เยาว์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อส่งให้

แก่องค์กรที่มีอ�านาจตามกฎหมาย (Art. 5 (d))

• การควบคุมตัวบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ หรือผู้มี

ความบกพร่องทางจิต (unsound mind) ผู้ติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด หรือคนจรจัด (vagrants) 

(Art. 5 (e))

• การจับกุมบุคคลหรือควบคุมตัวบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศ 

หรือเพื่อด�าเนินการเนรเทศ (deportation) หรือส่งตัว (extradition) ออกนอกประเทศ (Art. 5 (f))
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• ข้อ ๑๑ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of expression) 

อนุสัญญาแห่งยุโรปฯ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง รับรองโดยชัดแจ้งว่าทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในการแสดง 

ความคิดเหน็ สทิธปิระการนียั้งหมายรวมถงึเสรภีาพทีจ่ะยึดถอืความคดิเหน็และรับและส่งข้อมลูหรือความคดิโดยปราศจากการแทรกแซง 

ขององค์กรของรัฐและไม่ค�านึงถึงพรมแดน ข้อนี้มิได้เป็นการยกเว้นรัฐทั้งหลายจากการต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการภาพยนต์

อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาแห่งยุโรปฯ ข้อ ๑๑ วรรคสอง ก็ได้ก�าหนดเงื่อนไขบางประการอันเป็นข้อ

จ�ากัดแห่งการคุ้มครองดังกล่าว กล่าวคือ การใช้เสรีภาพประการนี้อาจตกอยู่ภายใต้แบบ เงื่อนไข ข้อจ�ากัดหรือโทษปรับตามที่กฎหมาย

ก�าหนดและเป็นการจ�าเป็นในสังคมประชาธิปไตย เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของดินแดน (territorial  

integrity) ความปลอดภัยของประชาชน เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชนหรือการกระท�าความผิดทางอาญา เพื่อการ

คุ้มครองสุขภาพหรือจิตใจ หรือเพื่อการคุ้มครองชื่อเสียงหรือสิทธิของบุคคลอื่น เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาเป็นความลับ หรือ

เพื่อด�ารงไว้ซึ่งอ�านาจและความเป็นกลางขององค์กรตุลาการ (authority and impartiality of the judiciary)

เม่ือได้พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งข้อยกเว้นหรือข้อจ�ากัดของการรับรองและคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานในลักษณะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจกล่าวในภาพรวมได้ว่ารัฐหรือองค์กรของรัฐอาจมีความจ�าเป็นในบาง 

สถานการณ์ที่จะต้องด�าเนินมาตรการอันมีผลเป็นการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานประการหนึ่งประการใดได้ แต่อย่างไร

ก็ตาม การกระท�าอนัเป็นการแทรกแซงสทิธิและเสรีภาพขัน้พ้ืนฐานของบคุคลจะต้องเป็นการกระท�าโดยชอบ ซึง่จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข

ต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาแห่งยุโรปฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขส�าคัญสองประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง เงื่อนไข

เกี่ยวกับบุคคลผู้กระท�าการอันเป็นการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล และประการที่สอง เงื่อนไขเกี่ยวกับการกระท�า 

อันเป็นการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล

• เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้กระท�าการอันเป็นการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

บุคคล

เมื่อได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�าหนดในข้อจ�ากัดหรือข้อยกเว้นของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ขั้นพื้นฐานของบุคคลในกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าบุคคลผู้มีอ�านาจกระท�าการอันเป็นการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพ

ขั้นพื้นฐานโดยมีเหตุอันชอบธรรมที่จะกระท�าเช่นนั้นได้จ�ากัดเฉพาะแต่ “องค์กรของรัฐ” หรือ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” (public authority) 

เท่านั้น ดังจะสังเกตได้ว่ามีการก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยชัดแจ้งในข้อยกเว้นหรือข้อจ�ากัดสิทธ ิ

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานในบางกรณี เช่น สิทธิในการเคารพต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว (Right to respect for private and 

family life) ข้อ ๘ วรรคสอง ก�าหนดว่าการแทรกแซงการใช้สทิธใินชวีติส่วนตวัของบคุคลโดย “องค์กรของรฐั” (a public authority) 

จะกระท�าได้ก็ต่อเม่ือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด แม้ในข้อยกเว้นหรือข้อจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในกรณีอ่ืนจะมิได้ก�าหนด 

เงื่อนไขเก่ียวกับองค์กรของรัฐไว้โดยชัดแจ้ง แต่เมื่อพิจารณาเน้ือหาของการกระท�าอันเป็นข้อยกเว้นหรือข้อจ�ากัดแล้ว ย่อมจะ 

เห็นได้ว่าบุคคลที่จะกระท�าการเช่นนั้นย่อมจะได้แก่องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น เช่น สิทธิในชีวิต (Right to life) ข้อ ๒ 

วรรคหนึ่ง ก�าหนดข้อยกเว้นในกรณีที่เป็นการด�าเนินการลงโทษของศาลภายหลังจากท่ีมีการตัดสินว่าได้กระท�าความผิดอาญา หรือ

ข้อ ๒ วรรคสอง ก�าหนดข้อยกเว้นในกรณีด�าเนินการจับกุมอันชอบด้วยกฎหมาย หรือป้องกันมิให้บุคคลท่ีถูกควบคุมตัวโดยชอบด้วย

กฎหมายนั้นหลบหนีไป หรือด�าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อปราบจลาจลหรือปราบกบฎ ซึ่งการด�าเนินการต่างๆ ดังกล่าวย่อม

เป็นการด�าเนินการโดยองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น แต่ทั้งน้ี พึงต้องตระหนักว่าองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีมี

อ�านาจด�าเนินการหรือกระท�าการอันเป็นการแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลจะจ�ากัดอยู่แต่เฉพาะองค์กรของ

รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระท�าอันเป็นการขัดหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าวนั้นเท่านั้น ดังที่ก�าหนดไว้

โดยชัดแจ้งในข้อยกเว้นหรือข้อจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในแต่ละกรณี
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โดยนัยดังกล่าว เฉพาะแต่องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่จะมีอ�านาจในการกระท�าหรอื 

ด�าเนินมาตรการอนัเป็นการยกเว้นหรือจ�ากดัสทิธิและเสรีภาพขัน้พ้ืนฐานของบคุคลได้ หากแต่ต้องเป็นไปตามเงือ่นไขเกีย่วกับการกระท�า 

การตามที่อนุสัญญาแห่งยุโรปฯ ก�าหนดด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ปัจเจกชนหรือเอกชนด้วยกันย่อมไม่มีอ�านาจที่จะกระท�าการอันเป็นการ 

แทรกแซงสิทธิหรือเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ผลที่ตามมา ก็คือ การรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประการต่างๆ ดังที ่

ก�าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาแห่งยุโรปฯ ย่อมใช้บังคับไม่เพียงแต่ใน “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 

ของรัฐและเอกชน” เท่านั้น หากแต่ยังได้รับความคุ้มครองใน “ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน” ด้วยกันเองอีกด้วย แนวทางการตีความ 

เช่นนี้ยังได้รับการยืนยันตามข้อ ๑๓ แห่งอนุสัญญาแห่งยุโรปฯ ซึ่งก�าหนดว่า “บุคคลทุกคนซึ่งสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตน 

ได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญานี้ถูกล่วงละเมิด มีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลแห่งรัฐของตน แม้ว่าการล่วงละเมิดนั้นจะกระท�าขึ้น 

โดยบุคคลซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่ของตนก็ตาม” ดังนั้น หากองค์กรของรัฐจะกระท�าการอันเป็นการยกเว้นหรือจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ข้ันพื้นฐานของบุคคลจะต้องกระท�าตามเงื่อนไขเก่ียวกับการกระท�าการดังจะได้กล่าวต่อไปแล้ว การกระท�าการอันเป็นการแทรกแซง

สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลหนึ่งโดยบุคคลอีกคนหนึ่งย่อมจะกระท�ามิได้ยิ่งกว่า   

ดงันัน้ นอกจากรัฐภาคีแห่งอนสัุญญาแห่งยโุรปฯ จะมหีน้าทีจ่ะต้องเคารพสิทธิและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 

ของบุคคลในประการต่างๆ ที่ได้รับการคุ้มครองในอนุสัญญานี้ โดยจะต้องไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบหรือ 

ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น (negative obligation) แล้ว รัฐภาคียังมีหน้าที่จะต้องด�าเนินมาตรการให้ปัจเจกชนทุกคนเคารพ

ต่อสิทธิดังกล่าวด้วยเช่นกัน (positive obligation)176 ทั้งในรูปมาตรการคุ้มครองทางแพ่งและมาตรการคุ้มครองทางอาญาตามความ

เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถกระท�าการอันเป็นข้อยกเว้นหรือ 

ข้อจ�ากดัสทิธิและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของบคุคลได้ แต่กมิ็ได้หมายความว่าองค์กรของรัฐจะกระท�าการหรือก�าหนดมาตรการเป็นประการใด 

ก็ได้ หากแต่ต้องกระท�าตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานด้วย

 176  
M.-A. EISSEN, La Convention et les devoirs de l’individu dans la protection internationale des droits de l’homme dans le cadre 

européen, 1967. pp. 176-177. 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล

การด�าเนินมาตรการขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งจะถือเป็นการกระท�าโดยชอบอันเข้าข้อยกเว้นหรือข้อจ�ากัดในแต่ละกรณีตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาแห่งยุโรปฯ น้ัน 

การด�าเนินมาตรการเช่นนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ เก่ียวกับการกระท�าอันเป็นการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

บุคคลอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขส�าคัญสามประการประกอบกัน ได้แก่ 

ประการที่หนึ่ง การด�าเนินมาตรการนั้นมีกฎหมายบัญญัติให้กระท�าได้ 

เมื่อพิจารณาข้อยกเว้นหรือข้อจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลในกรณีต่างๆ ดังกล่าว

ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าแทบจะทุกกรณี การด�าเนินมาตรการขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นข้อยกเว้นหรือข้อจ�ากัดต่อ

สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานจะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายก�าหนดให้กระท�าได้เท่านั้น ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องย่อมจะก�าหนดหลัก

เกณฑ์ที่องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะสามารถกระท�าการหรือด�าเนินมาตรการอันเป็นการขัดหรือจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพข้ัน 

พื้นฐานของบุคคลได้ อีกทั้งยังมักจะก�าหนดเงื่อนไขและวิธีการกระท�าการหรือด�าเนินมาตรการเช่นนั้นไว้โดยชัดแจ้งอีกด้วย 

เหตผุลทีก่ารกระท�าขององค์กรของรฐัหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัอนัเป็นการขดัหรือจ�ากดัสิทธแิละเสรภีาพ 

ขั้นพื้นฐานของบุคคลจะต้องมีกฎหมายก�าหนดหรืออนุญาตให้กระท�าได้นั้น ย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “หลักความโปร่งใส” กล่าวคือ 

นอกจากกระบวนการในการตรากฎหมายจะได้ผ่านการกลั่นกรองขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแล้ว บุคคลทุกคนยัง 

สามารถที่จะตรวจดูหรือรับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่ตน และยังสามารถคาดหมายล่วงหน้า

ได้ถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตนจากการใช้บังคับกฎหมายนั้น
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นอกจากนี้ กฎหมายที่ก�าหนดให้องค์กรของรัฐด�าเนินมาตรการอันเป็นการแทรกแซงหรือจ�ากัดสิทธิ 

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลย่อมจะต้องก�าหนด “หลักประกันสิทธิ” ในลักษณะต่างๆ ของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบมิให้ 

การกระท�าการหรือการด�าเนินมาตรการขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปตามอ�าเภอใจหรือไม่มีขอบเขตอีกด้วย

ประการที่สอง การด�าเนินมาตรการนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ

การด�าเนินมาตรการขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการแทรกแซงหรือจ�ากัดสิทธิและ 

เสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ ดังจะสังเกตได้ว่าข้อยกเว้น 

หรือข้อจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทุกกรณีตามอนุสัญญาแห่งยุโรปฯ จะเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของการกระท�าเช่นน้ันกับ 

“ประโยชน์สาธารณะ” เช่น เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (national security) ความปลอดภัยของประชาชน (public safety) หรือ 

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (economic wellbeing) ของประเทศ เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชนหรือการกระท�า 

ความผิดทางอาญา เพื่อการคุ้มครองสุขภาพหรือจิตใจ เพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูล 

ทีไ่ด้มาเป็นความลับ หรือเพ่ือด�ารงไว้ซึง่อ�านาจและความเป็นกลางขององค์กรตลุาการ (authority and impartiality of the judiciary)

เหตุผลที่การกระท�าขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการขัดหรือจ�ากัดสิทธิและ 

เสรภีาพข้ันพืน้ฐานของบคุคลจะต้องเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์ดงักล่าว ย่อมตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของ “หลักประโยชน์สาธารณะ” ซึ่งย่อมเป็น

ประโยชน์ของประเทศหรือของประชาชนโดยส่วนรวมที่มี “สถานะเหนือกว่า” ประโยชน์ส่วนตัวของบุคคล

ประการที่สาม การด�าเนินมาตรการนั้นเป็นสิ่งจ�าเป็นในสังคมประชาธิปไตย และได้สัดส่วนกับ

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่มุ่งหมายนั้น

การด�าเนินมาตรการขององค์กรของรัฐอันเป็นการแทรกแซงหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

ของบุคคลจะต้องเป็น “ส่ิงจ�าเป็น” ในสังคมประชาธิปไตย และยังจะต้องได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที ่

มุ่งหมายนั้นด้วย

เหตุผลของเงื่อนไขประการนี้เพื่อให้การกระท�าอันเป็นการขัดหรือจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน 

ของบุคคลโดยองค์กรของรัฐเป็นไปเฉพาะแต่ในกรณีที่จ�าเป็นจริงๆ เท่านั้น ซึ่งกฎหมายที่ก�าหนดให้องค์กรของรัฐกระท�าเช่นน้ันได้ 

ย่อมจะก�าหนดหลักเกณฑ์บนพื้นฐานของความจ�าเป็นของการกระท�าการเช่นนั้น นอกจากนี้ เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ แม้จะเป็น 

กรณีจ�าเป็นตามที่กฎหมายก�าหนด แต่การกระท�าการเช่นนั้นจะต้องเป็นไปตาม “หลักความได้สัดส่วน” อีกด้วย กล่าวคือ การกระท�า 

เช่นนั้นได้กระท�าอย่างเหมาะสมและได้สัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่มุ่งหมาย จะได้รับและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก

การกระท�าเช่นนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินการขององค์กรของรัฐก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด

 ๓.๒ หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กฎหมายและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีเป็นจ�านวนมากดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายระหว่างประเทศที่รับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลเป็นการทั่วไป อย่างไร

ก็ตาม เพื่อประโยชน์แห่งวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าส�าหรับงานวิจัยนี้ หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่จะน�าเสนอในส่วนนี้จะมุ่ง

เน้นไปที่ “ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ” อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซึ่งมิอาจถูกปล่อยไปโดยมิได้รับการ

ลงโทษ เพื่อน�ามาใช้วิเคราะห์หลักกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงดังกล่าวต่อไป

ดังนั้น ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึง ๓.๒.๑ ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ ๓.๒.๒ หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ
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๓.๒.๑ ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ความผิดอาญาร้ายแรงอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ 

น�าเสนอในส่วนนี้ แบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ ได้แก่ (๑) การกระท�าให้บุคคลถึงแก่ความตายโดยเจ้าพนักงาน (Extrajudicial  

killing) และ (๒) อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ (Crime against humanity)

(๑) การกระท�าให้บคุคลถงึแก่ความตายโดยเจ้าพนกังาน (หรอืนอกกระบวนการยตุธิรรม) (Extrajudicial 

killing)

การฆ่าตัดตอน (การท�าให้บุคคลถึงแก่ความตายโดยไม่ผ่านกระบวนยุติธรรม) (summary executions)  

หรอืการฆ่าคนตามอ�าเภอใจ (arbitrary executions) เป็นหวัข้อทีม่กีารอภิปรายกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีในแผนงานของการอภปิราย 

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน177 คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติและการคุ้มครองคนกลุ่มน้อยแห่ง

สหประชาชาติ (The Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities) ได้เคยรายงาน

เรื่องนี้ในหัวข้อ “การสูญหายและการฆ่าตัดตอน” (Disappearances and summary execution) มาเป็นระยะเวลานานแล้ว และ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รายงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ชี้ให้เห็นถึงจ�านวนคดีที่มีการกล่าวหาว่าเป็นกรณีฆ่าตัดตอนมีจ�านวน 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The Commission on Human Rights)  

จึงได้จัดตั้งคณะท�างานด้านการบังคับบุคคลให้สูญหาย (The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances) 

ขึ้น178 และต่อมา ในปี ค.ศ. ๑๙๘๒ คณะกรรมาธิการฯ ก็ได้แต่งตั้งบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นยอมรับในทางระหว่างประเทศให้ท�าหน้าที่เป็น 

“ผูร้ายงานพเิศษเกีย่วกบัการฆ่าตดัตอนหรือการฆ่าโดยอ�าเภอใจ” (Special Rapporteur on summary or arbritary executions)179  

เพือ่น�าเสนอรายงานแก่คณะกรรมาธกิารฯ เป็นรายปี (annual report) เกีย่วกบัเรือ่งการกระท�าการฆ่าตดัตอน (การท�าให้บคุคลถึงแก่

ความตายโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม) หรือการฆ่าโดยอ�าเภอใจ พร้อมข้อสรุปและข้อเสนอแนะ (Recommendations) และ 

ต่อมา คณะกรรมาธิการฯ ได้ขยายขอบอ�านาจของผู้รายงานพิเศษให้กว้างขวางขึ้นโดยให้ครอบคลุมถึง “การฆ่าโดยเจ้าพนักงาน” 

(หรือนอกกระบวนการยุติธรรม) (extrajudicial) อันได้แก่ การฆ่าบุคคลหนึ่งโดยเจ้าพนักงานของรัฐ (government authorities) 

โดยปราศจากการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม (judicial proceeding) หรือกระบวนการตามกฎหมาย (legal process)180 การ

เปลี่ยนแปลงครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสมาชิกของคณะกรรมาธิการฯ ได้รับรองการขยายขอบเขตของอ�านาจให้กว้างขวางขึ้น ให้ครอบคลุม

การกระท�าทั้งหลายที่เป็น “การฝ่าฝืนสิทธิในชีวิต” (all violations of the right to life) ของบุคคลซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการประกัน 

โดยกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศจ�านวนมาก181 และท�าให้ผู้รายงานพิเศษมช่ืีอเรียกใหม่ว่า “ผู้รายงานพิเศษเก่ียวกบัการฆ่าโดยเจ้าพนกังาน 

การฆ่าตัดตอน หรือการฆ่าโดยอ�าเภอใจ” (Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbritary executions) ทั้งนี้ 

อ�านาจของผู้รายงานพิเศษครอบคลุมทุกๆ ประเทศ ไม่ว่าประเทศนั้นๆ จะได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องน้ัน 

หรือไม่182 

 177 
โปรดด ูSpecial Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions ใน http://www.ohchr.org/en/issues/executions/

pages/srexecutionsindex.aspx (สืบค้นเมือ่วนัที ่๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๗) 
 178 

Resolution 20 (XXXVI) of 29 February 1980.
 179

 Resolution 1982/29 of 11 March 1982. ต่อมา มตดิงักล่าวได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาธกิารด้านเศรษฐกจิและสงัคม (the Economic and 

Social Council) (Resolution 1982/35) 
 180

 “Extrajudicial” means outside of judicial proceedings; beyond the action or authority of a court; beyond, outside, or against 

the usual procedure of justice; legally unwarranted. http://dictionary.reference.com/browse/extrajudicial

 
181

 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, อ้างแล้ว.
 182

 เพิง่อ้าง.
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โดยนยัดังกล่าว บคุคลทกุคนจงึย่อมได้รับการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายและอนามยัของตน

อนัเป็นสิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวด้วยศักดิ์ศรีแต่ก�าเนิดของมนุษย์ (the inherent dignity of the human person) ที่ได้รับการรับรอง

และคุม้ครองตามกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political 

Rights - ICCPR) และนอกจากบุคคลจะได้รับความคุ้มครองสิทธิในชีวิต ร่างกายและอนามัยของตนแล้ว ในกรณีที่มีผู้ก่อให้เกิดผล 

กระทบหรือความเสียหายแก่สิทธิในประการต่างๆ ดังกล่าวโดยมิชอบ บุคคลก็ยังมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีตามกระบวนการ

ยตุธิรรมโดยเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัอกีด้วย แม้บคุคลทีไ่ด้รบัผลกระทบหรอืความเสยีหายนัน้จะเป็นผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท�าความผดิ 

อาญาก็ตาม ดังนั้น บุคคลใดก็ตามหรือแม้เจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็มิอาจกระท�าการใดๆ อันเป็น “การลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ” ของ

บุคคลซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกติการะหว่างประเทศฯ ดังกล่าว และในกรณีท่ีรัฐภาคีใดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณี

ตามข้อก�าหนดต่างๆ ตามกติกานี้ กรณีก็อาจมีการแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกติกานี้

 
183

  ICCPR, Article 6, paragraph 1.

 
184

  ICCPR, Article 9, paragraph 1.

ดังนั้น ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงข้อพิจารณาส�าคัญสองประการ ได้แก่ (๑.๑) สิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูก

ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายโดยมิชอบหรือตามอ�าเภอใจ และ (๑.๒) การเสนอเรื่องการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิต

ร่างกายโดยมิชอบหรือโดยอ�าเภอใจต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ตั้งขึ้นตามกติกานี้

(๑.๑) สิทธขิองบคุคลทีจ่ะไม่ถกูลดิรอนสทิธแิละเสรภีาพในชีวติร่างกายโดยมชิอบหรอืตามอ�าเภอใจ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ก�าหนดข้อก�าหนดต่างๆ 

อันเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในชีวิตร่างกายของตน บุคคลจึงมิอาจถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิต

ร่างกายโดยมิชอบหรือโดยอ�าเภอใจจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีปกติทั่วไป และในกรณีที่บุคคล 

ผู้ถูกกระท�าเช่นนั้นเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญาก็ตาม

ดังนั้น ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงข้อพิจารณาสองประการ ได้แก่ (๑.๑.๑) สิทธิของบุคคลทั่วไปที่จะ

ไม่ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายโดยมิชอบหรือตามอ�าเภอใจ และ (๑.๑.๒) สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญา

ในการได้รับการพิจารณาคดีตามกระบวนการยุติธรรม

(๑.๑.๑) สิทธิของบุคคลท่ัวไปท่ีจะไม่ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายโดยมิชอบ

หรือตามอ�าเภอใจ 

ในส่วนนี้ จึงมีข้อที่ควรพิจารณาสองประการ ได้แก่ ก. หลักห้ามกระท�าการอันเป็นการ

ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายของบุคคล และ ข. ข้อจ�ากัดของการห้ามการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายของบุคคล

ก. หลักห้ามกระท�าการอันเป็นการลดิรอนสทิธิและเสรีภาพในชวิีตร่างกายของบุคคล

กตกิาระหว่างประเทศฯ ให้การรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานประการ 

ต่างๆ ของบุคคลทั้งหลาย ดังนั้น บุคคลทุกคนจึงมีสิทธิที่จะมีชีวิต183 และมีสิทธิและเสรีภาพในความปลอดภัยในร่างกายของตน184 

อันเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีมาแต่ก�าเนิดและต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย บุคคลใดจะกระท�าการใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิ 

และเสรีภาพในชีวิตร่างกายของบุคคลอื่นจึงเป็นการต้องห้าม แม้กระทั่งผู้กระท�าการเช่นนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ 

ซึ่งได้กระท�าในการปฏิบัติหน้าที่ของตนก็ตาม โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม 

โดยส่วนใหญ่แล้ว การกระท�าอันเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกาย

ของบุคคลโดยเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐมักจะเกิดขึ้นในการลงโทษ และอาจเกิดขึ้นได้ในสองลักษณะ ได้แก่ ก.๑) การทรมาน  

(Torture) หรือการกระท�าอันไร้มนุษยธรรม และ ก.๒) การฆ่าหรือท�าให้บุคคลเสียชีวิต
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 ICCPR, Article 7.

 
186 

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT, Adopted and opened 

for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984 entry into force 26 June 1987.

 
187 

CAT, Article 1.

“1. For the purposes of this Convention, the term “torture” means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, 

is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him 

for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or 

for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent 

or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, 

inherent in or incidental to lawful sanctions.”

ก.๑) การทรมาน (Torture) หรือการกระท�าอันไร้มนุษยธรรม

ตามกติการะหว่างประเทศฯ บุคคลจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติหรือการ

ลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือต�่าช้ามิได้185 เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐจึงมิอาจกระท�าการทรมานบุคคลใดๆ หรือกระท�า

การลงโทษโดยวิธีการที่โหดร้าย (cruel) หรือไร้มนุษยธรรม (inhuman) ใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  

นอกจากนี ้ การทรมานและการกระท�าอนัไร้มนษุยธรรมยงัเป็นการกระท�าทีไ่ด้รบั 

ความคุ้มครองตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรี  

ค.ศ. ๑๙๘๔ (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT)186 

อนสัุญญาต่อต้านการทรมานฯ ได้ก�าหนดนยิามของค�าว่า “การทรมาน” (Torture) 

ไว้ว่าหมายถึง “การกระท�าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานโดยเจตนาต่อบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ เพื่อความ 

มุง่หมายทีจ่ะได้รับข้อมูลหรือการรับสารภาพจากบคุคลนัน้หรอืบคุคลทีส่าม ลงโทษบคุคลน้ันเพือ่การกระท�าทีบ่คุคลนัน้หรอืบคุคลทีส่าม 

ได้กระท�าขึ้นหรือต้องสงสัยว่าได้กระท�า ข่มขู่หรือบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพื่อเหตุผลใดๆ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

การเลือกปฏิบัติไม่ว่าในลักษณะใดๆ เมื่อการกระท�าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานเช่นนั้นได้กระท�าโดยหรือได้รับความ

ยินยอมหรือการยอมรับโดยเจ้าพนักงานของรัฐ หรือโดยบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงความ 

เจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจากการลงโทษตามกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว”187 

การทรมานตามนัยแห่งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ มุ่งเน้นที่เงื่อนไขส�าคัญ

สามประการ ได้แก่ ลักษณะของการกระท�า บุคคลผู้กระท�า และวัตถุประสงค์ของการกระท�าทรมาน กล่าวคือ 

ประการที่หนึ่ง 

การกระท�าทรมานเป็นการกระท�าซึ่งผู้กระท�ามุ่งหมายให้เกิดความเจ็บปวดหรือ

ความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรง (severe pain or suffering) แก่บุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะกระท�าในรูปแบบหรือลักษณะใดๆ ให้เกิดความ

เจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงเช่นนั้น 

ประการที่สอง 

การกระท�าทรมานจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐ (a public 

official) โดยเป็นการกระท�าโดยเจ้าพนักงานของรัฐโดยตรง หรือเป็นการกระท�าของบุคคลอื่น หากแต่ได้รับความยินยอมหรือการรู้เห็น

ของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือกระท�าโดยบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐ (an official capacity) กล่าวอีกนัยหนึ่ง 

การกระท�าทรมานตามนัยแห่งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ มุ่งไปที่การกระท�าโดยใช้หรืออาศัย “อ�านาจรัฐ” ในการกระท�าการเป็น

ส�าคัญนั่นเอง
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 Rome Statute of International Criminal Court 1998, Article 7 Crimes against humanity, paragraph 2 (e).

 189
 CAT, Article 2, paragraph 2.

 190
 CAT, Article 2, paragraph 3.

 191
 CAT, Article 4, paragraph 1.

 192
 CAT, Article 5, paragraph 1.

 193
 ICCPR, Article 6, paragraph 1.

ประการที่สาม 

การกระท�าทรมานโดยเจ้าพนักงานของรัฐเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์

ประการใดประการหนึง่ตามทีก่�าหนดไว้ในอนสัุญญาต่อต้านการทรมานฯ ได้แก่ เพือ่ให้ได้รบัข้อมลูหรือค�ารบัสารภาพจากบคุคลหน่ึงหรอืบคุคล 

ทีส่าม เพือ่ลงโทษบคุคลนัน้ส�าหรบัการกระท�าการของบคุคลนัน้หรือบคุคลทีส่ามหรือส�าหรับการต้องสงสยัว่าได้กระท�าการนัน้ เพ่ือข่มขูห่รอื

บงัคบัขูเ่ขญ็บคุคลนัน้หรือบคุคลทีส่าม หรือเพ่ือเหตผุลใดๆ อนัเป็นการเลอืกปฏบิตัไิม่ว่าในลกัษณะใดๆ ต่อบคุคล

อนึ่ง หากการกระท�าทรมานเช่นนั้นได้กระท�าโดยมีลักษณะหรือเข้าเงื่อนไขต่างๆ 

ของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๙๘ ด้วยแล้ว การทรมานนั้นจะยกระดับเป็น “การกระท�าความผิดต่อ

มนุษยชาติ” (Crime against humanity)188 และเป็นความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศตามธรรมนูญกรุงโรมฯ ด้วย

อนสุญัญาต่อต้านการทรมานฯ ยงัก�าหนดไว้โดยชดัแจ้งว่า ไม่มสีถานการณ์คบัขนั

อย่างใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะสงครามหรือภัยคุกคามเกี่ยวกับสงคราม (a state of war or a threat of war) ความไม่มีเสถียรภาพ

ทางการเมืองภายในประเทศ (internal political instability) หรือภาวะฉุกเฉินสาธารณะอื่นใด (any other public emergency)  

ท่ีจะถูกยกข้ึนกล่าวอ้างเพือ่เป็นเหตผุลของการท�าการทรมาน189 ในท�านองเดยีวกัน ค�าส่ังของผู้บงัคบับญัชาหรือองค์กรของรฐัย่อมมอิาจ 

ถกูยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุผลของการท�าการทรมาน190 แต่อย่างใด

กติการะหว่างประเทศฯ และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ต่างก็มีข้อก�าหนด 

ในแนวทางเดยีวกนัเกีย่วกบัหน้าทีข่องรฐัภาคทีีจ่ะต้องส่งเสริมและคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพของบคุคลทีไ่ด้รับการคุม้ครองตามกฎเกณฑ์ 

ระหว่างประเทศทั้งสองฉบับดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้าที่ของรัฐภาคีที่จะต้องก�าหนดให้การกระท�าการทรมานเป็นความผิด 

(offences) ตามกฎหมายอาญาของตน191 ตลอดจนด�าเนนิมาตรการต่างๆ ทีจ่�าเป็นเพือ่ให้รฐัภาคมีเีขตอ�านาจเหนอืการกระท�าความผดิ 

อาญาฐานดังกล่าว192  ด้วย

ก.๒) การฆ่าหรือท�าให้บุคคลเสียชีวิต

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองยังได้รับรองและ

คุ้มครองสิทธิในชีวิตของบุคคลโดยชัดแจ้งอีกด้วย กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่ก�าเนิด (the inherent right to life) 

สิทธินี้ต้องได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย และบุคคลจะต้องไม่ถูกท�าให้เสียชีวิตโดยอ�าเภอใจ193

ดังนั้นเจ้าพนักงานของรัฐจึงย่อมต้องเคารพและคุ้มครองสิทธิในชีวิตของบุคคล

ทั้งหลายตามที่ก�าหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศฯ ด้วย สิทธิในชีวิตของบุคคลจึงเป็นสิทธิที่มิอาจถูกลิดรอนการกระท�าใดๆ อันเป็น 

การท�าให้บุคคลเสียชีวิตโดยอ�าเภอใจหรือนอกระบบกฎหมาย การกระท�าเช่นนั้นย่อมเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

ข. ข้อจ�ากดัของการห้ามการลดิรอนสทิธแิละเสรภีาพในชวีติร่างกายของบคุคล

แม้โดยหลักแล้วเจ้าพนกังานของรัฐจะมอิาจกระท�าการใดๆ อันมผีลเป็นการท�าลาย 

หรือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายของบุคคลแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายของ 

บุคคลเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภายในของรัฐภาคีก�าหนด การกระท�าการเช่นนั้นของเจ้าพนักงานของรัฐย่อมมิใช่การกระท�าโดย 

อ�าเภอใจหรือนอกระบบกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม และเป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามที่กติการะหว่างประเทศฯ ก�าหนดไว้  
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(๑.๑.๒) สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญาในการได้รับการพิจารณาคดีตาม

กระบวนการยุติธรรม

นอกจากบุคคลทั่วไปจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายของตน 

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดก็มีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายของตน ตามที่รับรองและคุ้มครองไว้ใน

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเช่นเดียวกัน 

กตกิาระหว่างประเทศฯ รับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบคุคลผู้ถกูกล่าวหาว่า 

กระท�าความผิดอาญาให้ได้รับการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในทุกช้ัน ทั้งในช้ันการจับกุมหรือควบคุมตัว 

การพิจารณาคดี การพิพากษา และการทบทวนค�าสั่งหรือค�าพิพากษาของศาล
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ICCPR, Article 9, paragraph 1.
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 ICCPR, Article 10, paragraph 1.
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ICCPR, Article 6, paragraph 2.
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 ICCPR, Article 9, paragraph 1.
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 ICCPR, Article 9, paragraph 2.
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 ICCPR, Article 9, paragraph 3.
 200

 ICCPR, Article 9, paragraph 5.
 201

 ICCPR, Article 14, paragraph 1.

ก) ชั้นการจับกุมหรือควบคุมตัว

กติการะหว่างประเทศฯ ก�าหนดว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย

ของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุมโดยอ�าเภอใจมิได้197 

ในขณะจับกุม บุคคลที่ถูกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการจับกุม และจะต้อง

ได้รับแจ้งถึงข้อหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน198 นอกจากนี้ ในกรณีที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญา 

บุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวนั้นจะต้องถูกน�าตัวไปยังศาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจตามกฎหมายโดยพลัน199  

ในกรณีที่มีการจับกุมหรือควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บุคคลที่ถูกจับกุมหรือ

ควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน200

ข) ชั้นการพิจารณาคดี

กติการะหว่างประเทศฯวางหลักการพ้ืนฐานไว้อย่างชัดแจ้งว่าบุคคลทุกคนย่อมม ี

สทิธเิสมอกนัในการพิจารณาคดขีองศาลและคณะตลุาการ ตลอดจนมสีทิธไิด้รบัการพจิารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมโดยคณะตลุาการซึง่ 

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอ�านาจ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง201

กล่าวคอื บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย194 แม้ในกรณี

เช่นนั้น กติการะหว่างประเทศฯ ก็ยังก�าหนดให้บุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรม และความ

เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์195

อย่างไรก็ตาม กติการะหว่างประเทศฯ ยังให้ความคุ้มครองแก่บุคคลในกรณ ี

ถูกลงโทษประหารชีวิตอีกด้วย กล่าวคือในประเทศที่ยังมิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต (the death penalty) การลงโทษประหารชีวิต 

จะกระท�าได้ก็เฉพาะแต่เพ่ือคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด (the most serious crimes) ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับในขณะกระท�าความผิด และ 

เฉพาะแต่โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่มีอ�านาจ196  
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 202
 เพิง่อ้าง.

 203
 ICCPR, Article 14, paragraph 2.

 204
 ICCPR, Article 14, paragraph 1.

 205
 ICCPR, Article 14, paragraph 3.
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 ICCPR, Article 14, paragraph 5.
 207

 ICCPR, Article 14, paragraph 6.
 208

 ICCPR, Article 2, paragraph 1.

(๑.๒) การเสนอเร่ืองการกระท�าอันมิได้เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนตามกติกานี้ หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติการะหว่างประเทศฯ ต้องเคารพและประกันแก่ปัจเจกชนทั้งหลายในดิน

แดนของตนและภายใต้เขตอ�านาจของตนเกี่ยวกับสิทธิในชีวิตร่างกายของปัจเจกชนซึ่งได้รับการรับรองไว้ในกติกานี้ โดยปราศจากการ

แบ่งแยกใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม 

ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะอื่นๆ208 นอกจากนี้ กติการะหว่างประเทศฯ ยังได้ก�าหนดด้วยว่าไม่มีข้อก�าหนดใดๆ ในกติกานี้ที่ให้สิทธิแก่

รัฐหรือกลุ่มบุคคลใดที่จะกระท�าการใดๆ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการท�าลายสิทธิและเสรีภาพ ที่ได้รับการรับรองไว้ในกติกานี้ หรือเป็นการ

นอกจากนี ้ บคุคลทีถ่กูจับกุมหรอืควบคมุตวัเนือ่งจากถกูกล่าวหาว่ากระท�าความผดิอาญา 

จะต้องมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร หรือได้รับการปล่อยตัวไป202 ทั้งนี้ มิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องควบคุมตัว

บุคคลที่รอการพิจารณาคดี เนื่องจากบุคคลที่ต้องหาว่ากระท�าความผิดอาญายังคงมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะ

พิสูจน์ตามกฎหมายว่าไม่มีความผิด203 นอกจากนี้ กติการะหว่างประเทศฯ ยังรับรองว่าบุคคลทุกคนย่อมเสมอกันในการพิจารณาของ

ศาลและคณะตุลาการ และย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม204

ในการพิจารณาคดีอาญา บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ

หลักประกันสิทธิขั้นต�่าโดยเสมอภาคกัน205 ได้แก่ 

• การได้รับแจ้งโดยพลันซึ่งรายละเอียดเก่ียวกับสภาพและเหตุแห่งความผิดที่ 

     ถูกกล่าวหา ในภาษาที่บุคคลนั้นเข้าใจได้ 

• การติดต่อทนายความที่ตนเลือกได้ และมีเวลาเพียงพอแก่การเตรียมการเพื่อต่อสู้คดี

• การพิจารณาคดีจะต้องไม่ชักช้าเกินความจ�าเป็น 

• การพิจารณาคดีต่อหน้าตน และการต่อสู้คดีด้วยตนเอง 

• การได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการมีผู้ช่วยเหลือทาง

กฎหมาย และการได้รับความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่คิดมูลค่า

• การไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็นปรปักษ์ต่อตนเอง หรือให้รับสารภาพผิด 

ค. ชั้นภายหลังการพิพากษาของศาล

บุคคลทุกคนที่ต ้องค�าพิพากษาลงโทษในความผิดอาญาย่อมมีสิทธิที่จะให้คณะ

ตุลาการระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและค�าพิพากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย206 

นอกจากนี้ บุคคลที่ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดอาญา และภายหลัง 

จากนั้นมีการกลับค�าพิพากษาที่ให้ลงโทษบุคคลนั้นหรือบุคคลนั้นได้รับการอภัยโทษ เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการด�าเนิน

กระบวนการยุติธรรมที่มิชอบ บุคคลที่ได้รับความทุกข์อันเนื่องมาจากการลงโทษตามค�าพิพากษาลงโทษเช่นนั้น ต้องได้รับการชดเชย

ตามกฎหมาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ยังไม่รู้ให้ทันเวลาเป็นผลจากบุคคลนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน207
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(๑.๒.๑) การเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (Committee against Torture) 

ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ 

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ได้ก�าหนดให้รัฐภาคีจัดท�าและเสนอรายงานต่อคณะ

กรรมการต่อต้านการทรมาน (คณะกรรมการ) เก่ียวกับมาตรการต่างๆ ทีใ่ช้บงัคบัเพ่ือการปฏิบติัตามอนสัุญญานี ้ทัง้น้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่ 

วันที่อนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับส�าหรับรัฐภาคีที่เก่ียวข้อง โดยเสนอผ่านเลขาธิการสหประชาชาติ (The Secretary General of the 

United Nations) และเสนอรายงานเพ่ิมเติมทุกๆ ระยะเวลาสี่ปีเกี่ยวกับมาตรการใหม่ได้ด�าเนินการไปแล้วและรายงานอ่ืนใดตามที ่

คณะกรรมการร้องขอ211 นอกจากนี้ เมื่อคณะกรรมการได้รับข้อสนเทศที่เชื่อถือได้ (reliable information) ที่แสดงถึงข้อบ่งชี้อันควร

เชื่อได้ (well - founded indications) ว่าก�าลังมีการกระท�าการทรมานอย่างเป็นระบบในอาณาเขตของรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่ง คณะ

กรรมการอาจเชิญชวนรัฐภาคีนั้นให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อสนเทศดังกล่าว และให้เสนอข้อสังเกตเก่ียวกับข้อสนเทศนั้น212 

คณะกรรมการจะต้องพิจารณาข้อสังเกตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหากเห็นว่าเป็นการจ�าเป็น คณะกรรมการอาจแต่งตั้งสมาชิกคนหนึ่ง

หรือหลายคนของคณะกรรมการเพ่ือท�าการไต่สวนในทางลับ (a confidential inquiry) และรายงานผลต่อคณะกรรมการโดยเร็ว

ก็ได้213  ทั้งนี้ การด�าเนินการพิจารณาในทุกขั้นตอนของคณะกรรมการให้กระท�าในทางลับ 

การเสนอเรือ่งต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแบ่งออกได้เป็นสองกรณ ีได้แก่ ก. กรณ ี

รัฐภาคีต่อรัฐภาคี  และ ข. กรณีปัจเจกชนต่อรัฐภาคี 

ก. กรณีรัฐภาคีต่อรัฐภาคี  

รัฐภาคีแห่งหนึ่งอาจเสนอเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่รัฐภาคีน้ันเห็นว่า 

รัฐภาคีอีกแห่งหนึ่งมิได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามอนุสัญญานี้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะรับและ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวก็ต่อเมื่อรัฐภาคีที่เสนอเร่ืองร้องเรียนนั้นได้ประกาศยอมรับอ�านาจของคณะกรรมการในส่วนที่เก่ียวกับ

รัฐนั้นด้วย นอกจากนี้ และรัฐภาคีอีกแห่งหนึ่งนั้นก็จะต้องประกาศยอมรับอ�านาจของคณะกรรมการด้วยเช่นกัน214 ทั้งนี้ การรับและ

พิจารณาของคณะกรรมการเกี่ยวกับเร่ืองที่กล่าวหานั้นจะต้องเป็นไปตามข้ันตอนตามท่ีก�าหนดไว้ในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

  209
 CAT, Article 4.

 210
 CAT, Article 5.

 211
 CAT, Article 19, paragraph 1.

 212
 CAT, Article 20, paragraph 1.

 213
  CAT, Article 20, paragraph 2.

 214
 CAT, Article 21, paragraph 1.

จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในกติกานี้แต่อย่างใด ในท�านองเดียวกัน รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ก็มี 

หน้าทีท่ีจ่ะต้องท�าให้เกดิความมัน่ใจว่าการกระท�าการทรมานในรปูแบบต่างๆ เป็นความผดิตามกฎหมายอาญาของตนและจะต้องก�าหนด 

โทษที่มีความเหมาะสมตามความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ด้วย209 อีกทั้งจะต้องด�าเนินมาตรการทั้งหลายที่จ�าเป็นเพื่อให้ตนมีเขตอ�านาจ

เหนือการกระท�าการทรมานที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของรัฐนั้น หรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนชาติของรัฐนั้น210

ดังนั้น หากรัฐภาคีแห่งใดไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว หรือยอมให้มีการปฏิบัติฝ่าฝืน 

ข้อก�าหนดเช่นนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทีเ่จ้าพนกังานของรฐักระท�าการทรมานบคุคลหรอืท�าให้บุคคลถึงแก่ความตายโดยอ�าเภอใจ 

หรอืไม่ผ่านกระบวนการยตุธิรรม อนัเป็นการกระท�าทีข่ดัหรอืฝ่าฝืนต่อพนัธกรณขีองรฐัภาคตีามทีก่�าหนดไว้ในกติกานี ้กรณจึีงเป็นเง่ือนไข 

ที่อาจมีการเสนอเรื่องหรือแจ้งเรื่องไปยังองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ในอนุสัญญาหรือ

กติการะหว่างประเทศฯ โดยตรงก็ได้ ซึ่งในที่นี้ย่อมได้แก่ (๑.๒.๑) คณะกรรมการต่อต้านการทรมานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ 

และ (๑.๒.๒) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่จัดตั้งขึ้นตามกติการะหว่างประเทศฯ

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
85



โดยคณะกรรมการจะท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางให้มีการเจรจากันส�าหรับรัฐภาคีทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่

ร้องเรียนอย่างฉันมิตร (a freindly solution)215

คณะกรรมการจะด�าเนินการกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวก็เฉพาะแต่เมื่อคณะกรรมการ

มั่นใจว่าได้มีการด�าเนินการเยียวยาภายในประเทศ (all domestic remedies) จนสิ้นสุดกระบวนการแล้วตามหลักกฎหมายระหว่าง

ประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การพิจารณาของคณะกรรมการให้กระท�าในการประชุมโดยลับ (closed meetings)216 และใน

กรณีที่มีความเหมาะสม คณะกรรมการอาจจัดตั้งคณะกรรมการประนีประนอมเฉพาะกิจ (an ad hoc conciliation commission) 

ขึ้นก็ได้ คณะกรรมการจะต้องเสนอรายงานการพิจารณาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียน217 ทั้งนี้ ในกรณี

ที่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างฉันมิตรได้ รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการจะจ�ากัดเนื้อหาอยู่แต่เพียง

ค�าแถลงสรุปข้อเท็จจริงและวิธีการแก้ไขปัญหาที่บรรลุร่วมกันนั้น ในทางตรงกันข้าม หากไม่สามารถบรรลุการแก้ไขปัญหาได้ นอกจาก

ค�าแถลงสรุปข้อเท็จจริงแล้ว คณะกรรมการยังจะต้องแนบค�าแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกค�าแถลงด้วยวาจาของรัฐภาคีที่

เกี่ยวข้องทั้งหลายไว้ในรายงานอีกด้วย และคณะกรรมการจะต้องส่งรายงานการพิจารณาไปให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนั้น218 

อย่างไรก็ตาม การรับและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น

จะมีผลใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อรัฐภาคีจ�านวนห้ารัฐได้ท�าการประกาศยอมรับอ�านาจของคณะกรรมการแล้ว219   

ข. กรณีปัจเจกชนต่อรัฐภาคี

ปัจเจกชนคนหนึ่งหรือผู ้กระท�าการแทนปัจเจกชนนั้นอาจเสนอเรื่องร้องเรียนต่อ 

คณะกรรมการ ในกรณีที่กล่าวอ้างว่าตนหรือปัจเจกชนนั้นเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดข้อก�าหนดต่างๆ ตามอนุสัญญานี้ 

โดยรัฐภาคีที่มีเขตอ�านาจเหนือตนหรือปัจเจกชนนั้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวก็ต่อเมื่อ 

รัฐภาคีที่มีอ�านาจเหนือปัจเจกชนผู้ร้องเรียนนั้นได้ประกาศยอมรับอ�านาจของคณะกรรมการในการรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนได้220 

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ส่ง (anonymous) หรือที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการใช้สิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนโดยมิชอบ (abuse 

of right of submission) หรือขัดต่อข้อก�าหนดในอนุสัญญานี้ คณะกรรมการจะรับไว้พิจารณามิได้221 นอกจากนี้ คณะกรรมการจะไม่

รับเรื่องร้องเรียนจากปัจเจกชนไว้พิจารณาจนกว่าจะเป็นที่แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนเดียวกันนั้นมิได้222

เมือ่ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนของปัจเจกชนแล้ว คณะกรรมการจะต้องพจิารณาเรือ่งร้องเรยีน 

โดยอาศัยข้อสนเทศท้ังหลายที่ปัจเจกชนหรือผู้กระท�าการแทนปัจเจกชนนั้นได้ส่งมาให้แก่ตน คณะกรรมการจะต้องส่งเรื่องร้องเรียน 

ดังกล่าวไปยังรัฐภาคี (ที่ยอมรับอ�านาจของคณะกรรมการและที่ถูกกล่าวหา) นั้น ภายในระยะเวลาหกเดือน รัฐภาคีนั้นจะต้องยื่น 

ค�าอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร (written explanations) หรือค�าแถลงชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้น ตลอดจนการเยียวยาที่รัฐภาคี

นั้นได้กระท�าไปแล้ว ถ้าหากมี223 การพิจารณาของคณะกรรมการให้กระท�าในการประชุมโดยลับ (closed meetings)224 และส่ง 

ความเห็นของตนไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องและปัจเจกชนผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนนั้น225

 215
 CAT, Article 21, paragraph 1 (e).

 216 
CAT, Article 21, paragraph 1 (d).

 217
 CAT, Article 21, paragraph 1 (h).

 218
 CAT, Article 21, paragraph 1 (h) (i) (ii).

 219 
CAT, Article 21, paragraph 2.

 220
 CAT, Article 22, paragraph 1.

 221
 CAT, Article 22, paragraph 2.

 222
  CAT, Article 22, paragraph 4 (a) (b).

 223
 CAT, Article 22, paragraph 3.

 224
 CAT, Article 22, paragraph 6.

 225
 CAT, Article 22, paragraph 7.
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อย่างไรก็ตาม การรับและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น

จะมีผลใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อรัฐภาคีจ�านวนห้ารัฐได้ท�าการประกาศยอมรับอ�านาจของคณะกรรมการแล้ว226

 226
 CAT, Article 21, paragraph 8.

 227
 CAT, Article 40, paragraph 1.

 228
 CAT, Article 40, paragraph 4. 

 229 
CAT, Article 41, paragraph 1.

 
230

 CAT, Article 41, paragraph 1 (e).

 
231

 CAT, Article 41, paragraph 1 (c).
 232

 CAT, Article 41, paragraph 1 (d).
 233

 CAT, Article 42, paragraph 1 (a).
 234

 CAT, Article 41, paragraph 1 (h).

(๑.๒.๒) การแจ้งเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ที่จัด

ตั้งขึ้นตามกติการะหว่างประเทศฯ

กติการะหว่างประเทศฯ ได้ก�าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขึ้น

เพื่อท�าหน้าที่รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีที่รัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกติกานี้ นอกจากนี้ กติกา

ระหว่างประเทศฯ ยังได้ก�าหนดให้รัฐภาคีจัดท�าและเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (คณะกรรมการ) เกี่ยวกับมาตรการ

ต่างๆ ทีใ่ช้บงัคับเพือ่การรบัรองสทิธใินประการต่างๆ ทีไ่ด้รับรองไว้ในกตกิานี ้ ตลอดจนความก้าวหน้าในการด�าเนนิมาตรการเพือ่รบัรอง

สิทธิดังกล่าว โดยเสนอผ่านเลขาธิการสหประชาชาติ ท้ังนี้ ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่กติกานี้มีผลใช้บังคับส�าหรับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง และ

ในเวลาใดๆ ภายหลังจากนั้นตามที่คณะกรรมการร้องขอ227 เมื่อคณะกรรมการได้ศึกษารายงานที่รัฐภาคีเสนอมาแล้ว คณะกรรมการ

จะต้องจัดส่งรายงานของตนและความเห็นทั่วไปตามที่เห็นสมควรไปยังรัฐภาคีนั้น คณะกรรมการอาจส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมส�าเนา

รายงานที่ได้รับจากรัฐภาคีไปยังคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (the Economic and Social Council) ด้วย228 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนได้ก็ต่อเมื่อรัฐภาคีที่

เสนอเรื่องร้องเรียนนั้นได้ประกาศยอมรับอ�านาจของคณะกรรมการและเห็นว่ารัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีที่

ก�าหนดไว้ในกตกิานี ้ในท�านองเดยีวกนั รฐัภาคอีีกแห่งหนึ่งนั้นก็จะต้องประกาศยอมรับอ�านาจของคณะกรรมการด้วยเช่นกัน229

ทัง้น้ี การรับและพิจารณาของคณะกรรมการเก่ียวกับเร่ืองท่ีกล่าวหาน้ันจะต้องเป็นไปตาม 

ขัน้ตอนตามทีก่�าหนดไว้ในอนสัุญญาต่อต้านการทรมานฯ โดยคณะกรรมการจะท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางให้แก่รฐัภาคทีีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มี

แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนอย่างฉันมิตรบนพ้ืนฐานของการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับรองไว้ใน

กติกานี้230 

คณะกรรมการจะด�าเนินการกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวก็เฉพาะแต่เมื่อเป็นที่แน่ใจว่า

ได้มีการด�าเนินการเยียวยาภายในประเทศ (all domestic remedies) จนสิ้นสุดกระบวนการแล้วตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป231 การพิจารณาของคณะกรรมการให้กระท�าในการประชุมโดยลับ (closed meetings)232 และใน

กรณีที่มีความเหมาะสม คณะกรรมการอาจจัดตั้งคณะกรรมการประนีประนอมเฉพาะกิจ (an ad hoc conciliation commission)  

ขึ้นก็ได้233 คณะกรรมการจะต้องเสนอรายงานการพิจารณาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียน234 ทั้งนี้ ใน

กรณีที่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างฉันมิตรได้ รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการจะจ�ากัดเนื้อหาอยู่แต่

เพียงค�าแถลงสรุปข้อเท็จจริงและวิธีการแก้ไขปัญหาที่บรรลุร่วมกันนั้น ในทางตรงกันข้าม หากไม่สามารถบรรลุการแก้ไขปัญหาได้  

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
87



(๒) อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crime against humanity) ตามธรรมนูญแห่งกรุงโรมว่าด้วยศาล

อาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court)

ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ธรรมนูญกรุงโรมฯ)237 เป็นสนธิสัญญา (Treaty) 

ประเภทหนึง่238 ซึง่ประเทศภาคีต่างๆ ได้ร่วมกนัลงนามเพ่ือการจดัตัง้และก�าหนดเขตอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศ (International 

Criminal Court) ขึ้น เพื่อพิจารณาการกระท�าอันเป็นความผิดอาญาที่จัดว่าเป็น “อาชญากรรมที่ร้ายแรง” ซึ่งมีมิติเกี่ยวด้วย “ภัย

คุกคามความมั่นคงต่อมนุษยชาติ” อันเป็นความผิด “อาชญากรรมระหว่างประเทศ” และมี“ลักษณะเฉพาะ”ที่ “เกินกรอบ” ทั้งต่อ

บทกฎหมายภายใน และต่อเขตอ�านาจของศาลภายในของแต่ละประเทศ ในอันที่จะสามารถพิจารณาคดีและลงโทษผู้ก่ออาชญากรรม

ร้ายแรงเช่นนั้นได้239 เนื่องจากเป็นการกระท�าที่กระทบต่อ “กฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศ” และสิทธิมนุษยชน (International  

 235
 CAT, Article 41, paragraph 1 (h) (i) (ii).

 236
 CAT, Article 41, paragraph 2.

 237
 ธรรมนญูกรงุโรมฯ กระท�าขึน้เมือ่วนัที ่๑๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๘ และมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

เกีย่วกบัประวติัความเป็นมาของธรรมนญูกรุงโรมฯ โปรดด ูMagaret M. de Guzmann, Crimes against humanity, Temple University Law Review, 2010, 

p. 5.
 238

 ข้อ ๒ วรรคหนึง่ (a) แห่งอนสัุญญากรงุเวยีนนาว่าด้วยกฎหมายสนธสิญัญา (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969) นยิามค�าว่า

สนธสิญัญาไว้ว่า “สนธสัิญญา” หมายความว่าข้อตกลงระหว่างประเทศทีไ่ด้ท�าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างรฐัต่างๆ และอยูภ่ายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่า 

จะได้ท�าข้ึนเป็นฉบบัเดยีวหรอืสองฉบบัผนวกเข้าด้วยกนั และไม่ว่าจะเรียกชือ่อย่างใดกต็าม” (“Treaty” means an international agreement concluded  

between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related 

instruments and whatever its particular designation) โปรดด ูประสทิธิ ์เอกบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๑: สนธสิญัญา, พิมพ์คร้ังที ่๔ แก้ไขเพิม่เตมิ 

(กรงุเทพมหานคร: ส�านกัพมิพ์วญิญชูน, ๒๕๕๑), หน้า ๖๗. 
 239 

ค�าอธิบายประกอบธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (The Rome Statute Explanatory Memorandum) อธิบายว่า 

“อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” เป็น “การกระท�าความผิดที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการกระท�าที่กระทบอย่างร้ายแรงต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ

ท�าให้เกิดความอัปยศอดสูอย่างรุนแรงต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์หรือลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคคลหนึ่งหรือหลายคนลง การกระท�าความผิดเหล่านี้มิใช่

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นเอกเทศหรอืเป็นครัง้คราว หากแต่เป็นส่วนหนึง่ของนโยบายของรัฐบาล (แม้ว่าผูก้ระท�าความผดิมจิ�าต้องแสดงตวัตนว่าเกีย่วข้องกบันโยบายนี ้

อย่างไร) หรือการกระท�าอันโหดร้ายอย่างกว้างขวางที่รัฐบาลหรือองค์กรที่มีอ�านาจตามข้อเท็จจริงยอมรับหรือให้อภัยได้ อย่างไรก็ตาม การฆ่าคน การก�าจัด  

การทรมาน การข่มขืน การกลั่นแกล้งด้วยเหตุทางการเมือง ชาติพันธุ์ หรือศาสนา ตลอดจนการกระท�าอย่างอื่นอันมีลักษณะไร้มนุษยธรรม จะเข้าข่ายเป็น

อาชญากรรมต่อมนษุยชาตกิเ็ฉพาะต่อเมือ่การกระท�าเช่นว่านัน้เป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิการในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบ การกระท�าอ้นไร้มนษุยธรรมทีเ่กดิขึน้ 

เป็นเอกเทศอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือเป็นอาชญากรรมสงครามได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นอาชญากรรมต่อ

มนษุยชาติ ในทางตรงกนัข้าม ปัจเจกชนอาจมคีวามผิดก่ออาชญากรรมต่อมนษุยชาต ิแม้เพียงได้กระท�าความผดิฐานหนึง่หรือสองฐานความผดิ (ดงัทีก่�าหนดไว้ในข้อ 

๗ ของธรรมนญูกรงุโรมฯ) หรอืได้กระท�าความผิดเช่นน้ันฐานความผดิหนึง่ต่อพลเรือนจ�านวนหนึง่ เมือ่การกระท�าความผดินัน้ๆ เป็นส่วนหนึง่ของแบบแผนการด�าเนนิ

การอันมิชอบของกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับผู้กระท�าความผิดนั้น (เช่น เนื่องจากบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นผูกพันในการปฏิบัติการที่มีอาวุธในฝ่ายเดียวกัน 

หรอืเนือ่งจากบคุคลเหล่านัน้เป็นฝ่ายต่างๆ ของแผนการด�าเนนิการร่วมกนัหรือเพ่ือเหตผุลทีค่ล้ายคลงึกนั ผลทีต่ามมา กค็อื ในกรณทีีปั่จเจกชนคนหนึง่หรอืมากกว่า

นัน้ไม่ถูกกล่าวหาว่าวางนโยบายหรอืด�าเนนิการตามนโยบายทีไ่ร้มนษุยธรรม หากแต่เพียงการกระท�าความผดิทีรุ่นแรงเป็นการเฉพาะ การจะพิจารณาว่ากรณดีงักล่าว

เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมต่อมนษุยชาตหิรือไม่ อาจใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดงันี ้ควรดกูารกระท�าอนัโหดร้ายเหล่านัน้ประกอบกบับริบทแวดล้อมด้วยและตรวจสอบ

ว่าการกระท�าเหล่านัน้เป็นส่วนหนึง่ของนโยบายโดยรวมหรอืแผนการด�าเนนิการอนัไร้มนษุยธรรมหรือไม่ หรือในทางตรงกนัข้าม การกระท�าเหล่านัน้เป็นการกระท�าที่

ป่าเถ่ือนหรอืไร้ความปรานทีีเ่ป็นเอกเทศหรอืเป็นครัง้คราวหรอืไม่” โปรดด ูhttp://en.wikipedia.org/wiki/Crimes_against_humanity

นอกจากค�าแถลงสรปุข้อเทจ็จรงิแล้ว คณะกรรมการยงัจะต้องแนบค�าแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรและบนัทกึค�าแถลงด้วยวาจาของรฐัภาค ี

ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายไว้ในรายงานอีกด้วย และคณะกรรมการจะต้องส่งรายงานการพิจารณาไปให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนั้น235

อย่างไรก็ตาม การรับและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น 

จะมีผลใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อรัฐภาคีจ�านวนห้ารัฐได้ท�าการประกาศยอมรับอ�านาจของคณะกรรมการแล้ว236   
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 Rome Statute, Article 7 Crimes against humanity

1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or 

systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: …

โปรดด ูกรมสนธสัิญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ. ค�าแปลธรรมนญูกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (The Rome Statute of the Inter- 

national Criminal Court). (กรงุเทพมหานคร: ห้างหุน้ส่วนจ�ากดัเอราวณัการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๓.

humanitarian law and human rights) ประเทศไทยได้ลงนามรับรองธรรมนูญแห่งกรุงโรมฯ แล้วเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ 

(พ.ศ. ๒๕๔๓) หากแต่ยังมิได้ให้สัตยาบันธรรมนูญดังกล่าวจนกระทั่งในปัจจุบัน

ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศที่อยู ่ภายใต้เขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศดังที ่

ก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ240 ประกอบด้วยความผิดอาญาร้ายแรงสี่ลักษณะ ได้แก่ อาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ ์

(Crime of genocide) อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crimes against humanity) อาชญากรรมสงคราม (War crimes) และ 

อาชญากรรมอันเป็นการรุกราน (Crime of aggression) 

ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ข้อที่จะต้องพิจารณาในที่นี้ ได้แก่ (๒.๑.) ลักษณะ และองค์

ประกอบความผิดของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และ (๒.๒) การเสนอเรื่องอาชญากรรมต่อมนุษยชาติสู่การพิจารณาของศาลอาญา

ระหว่างประเทศ

(๒.๑) ลักษณะ และองค์ประกอบความผิดของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้ก�าหนดนิยามของอาชญากรรมร้ายแรงทั้งสี่ลักษณะที่อยู่ภายใต้เขตอ�านาจ

ของศาลอาญาระหว่างประเทศไว้โดยชัดแจ้ง ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินั้น ธรรมนูญกรุงโรมฯ ก็ได้ก�าหนดนิยามของ 

“Crime of humanity” หรือ“อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” ไว้เป็นการเฉพาะ ในข้อ ๗ ของธรรมนูญกรุงโรมฯ และนิยามของ

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติดังกล่าวท�าให้สามารถพิจารณาถึงองค์ประกอบความผิดของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้อย่างชัดแจ้ง 

ดังนั้น สิ่งที่จึงจะพึงต้องพิจารณาในเบื้องต้นย่อม ได้แก่ (๒.๑.๑) ลักษณะของอาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติ และ (๒.๑.๒) องค์ประกอบความผิดของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

(๒.๑.๑) ลักษณะของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของธรรมนูญกรุงโรมฯ ก�าหนดนิยามของ “Crime of humanity” 

หรือ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” ตามความมุ่งประสงค์ของธรรมนูญนี้ว่า หมายถึง “การกระท�าใดๆ ที่ได้กระท�าในฐานะที่เป็นส่วน

หนึ่งของการโจมตีอย่างกว้างขวาง หรืออย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายต่อประชากรพลเรือนใด โดยรู้ถึงการโจมตีนั้น ดังต่อไปนี้ 241 

(ก) การฆ่าคนตายโดยเจตนา (Murder)

(ข) การท�าลายล้าง (Extermination)

(ค) การเอาคนลงเป็นทาส (Enslavement)

(ง) การเนรเทศ (Deportation) หรือบังคับโยกย้ายประชากร

(จ) การจ�าคุก (Imprisonment) หรือการลิดรอนเสรีภาพทางกายที่ร้ายแรงอื่นๆ  

(severe deprivation) ซึ่งละเมิดต่อกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ

(ฉ) การทรมาน (Torture)

(ช) การข่มขืนกระท�าช�าเรา (Rape) การท�าให้เป็นทาสทางเพศ (Sexual slavery)  

การบังคับให้เป็นโสเภณี (Enforced prostitution) การบังคับให้ตั้งครรภ์ (Forced pregnancy) การบังคับให้ท�าหมัน (Enforced 

sterilization) หรือการกระท�ารุนแรงทางเพศ (Sexual violence) ในรูปแบบอื่นใดซึ่งมีความร้ายแรงในระดับที่เทียบเคียงกันได้
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 The term “jus cogens” means “the compelling law” and, as such, a jus cogens norm holds the highest hierarchical position  

among all other norms and principles. As a consequence of that standing, jus cogens norms are deemed to be “peremptory” and non- 

derogable. โปรดดู M. Cherif Bassiouni, International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes. “ Law and Contemporary Problems. Vol. 59,  

No. 4, p. 67. 
  243 

โปรดดู Jordan J. Paust, The International Criminal Court Does Not Have Complete Jurisdiction Over Customary Crimes  

Against Humanity And War Crimes, University of Houston Public Law and Legal Theory Series 2010-A-15, p. 688.

โดยนัยดังกล่าว อาชญากรรมต่อมนุษยชาติจึงเป็นการกระท�าความผิดอาญาร้ายแรง

ซึ่งมีลักษณะส�าคัญสี่ประการ ดังนี้

ประการที่หนึ่ง 

เป็นการกระท�าความผิดอาญาที่มีลักษณะร้ายแรงหรือไร้มนุษยธรรม (inhuman acts)

การกระท�าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นเป็นการกระท�าความผิดอาญาใดๆ ท่ีไร้มนุษยธรรม 

หรือมีผลกระทบ “อย่างร้ายแรง” ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัยหรือความมั่นคงในชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขอนามัย หรือ

ทรัพย์สินของบุคคล และ เช่น การฆ่าคนตาย การท�าลายล้าง การเอาคนลงเป็นทาส การบังคับบุคคลให้สูญหาย การข่มขืนกระท�าช�าเรา 

การบังคับให้ตั้งครรภ์ การกดขี่ข่มเหงรังควานหรือกลั่นแกล้งกลุ่มบุคคลอันเนื่องจากเหตุใดเหตุหนึ่ง เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา 

หรือการเมือง ดังตัวอย่างเช่น การด�าเนินการของรัฐบาลอดีตประเทศยูโกสลาเวียในการกวาดล้างกลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic cleansing) 

การกระท�าทารุณทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนสตรีจ�านวนมากหรือการบังคับให้เป็นโสเภณี243 

(ซ) การรังควาน (Persecution) กลุ่มหรือหมู่คณะใดโดยเฉพาะ อันเนื่องมาจาก 

สาเหตุทางการเมือง เชื้อชาติ ชนชาติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา เพศ ตามที่นิยามไว้ในวรรค ๓ หรือสาเหตุอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่าง

สากลว่าไม่สามารถกระท�าได้ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระท�าใดที่อ้างถึงในวรรคนี้หรืออาชญากรรมใดๆ 

ภายในเขตอ�านาจของศาลฯ

(ฌ) การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ (Enforced disappearance of persons)

(ญ) อาชญากรรมอันเป็นการเหยียดผิว (Crime of apartheid)

(ฎ) การกระท�าที่ไร้มนุษยธรรมอื่นๆ (inhuman acts) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  

โดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงหรือบาดเจ็บทางกาย หรือสุขภาพจิต หรือกายอย่างสาหัส” 

จากนยิามของค�าว่า “Crime of humanity” หรือ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาต”ิ ดงักล่าว 

ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการกระท�าความผิดอาญาที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของธรรมนูญกรุงโรมฯ 

ได้แก่ การกระท�าใดๆ ต่อบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นความผิดอาญาในตัวเองอันเป็น “การละเมิดอย่างร้ายแรง” ต่อ “ศักดิ์ศรีความเป็น 

มนุษย์” (a serious attack on humandignity) หรือ “การดูหมิ่นอย่างร้ายแรง” ต่อ “ความเป็นมนุษย์” หรือ “การลดคุณค่า” 

ความเป็นมนุษย์ (a grave humiliation or a degradation of human beings) หากแต่การกระท�าความผิดอาญาเช่นน้ัน 

“เป็นส่วนหนึ่ง” ของการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพียงประการเดียว คือ การก่อให้เกิดความเสียหายหรือการโจมตีบุคคล 

กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในวงกว้าง อย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นระบบ โดยนัยดังกล่าว อาชญากรรมต่อมนุษยชาติจึงเป็นการกระท�าความผิด 

อาญาที่ร้ายแรง (very serious nature) ต่อ “กลุ่มบุคคล” “ยิ่งกว่า” การกระท�าความผิดอาญาต่อบุคคลในกรณีทั่วไปและมี  

“มิติทางกฎหมาย” ที่ “เหนือกว่า” การกระท�าความผิดอาญาสามัญทั่วไปตามความมุ่งหมายแห่งกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ 

ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” เป็นการกระท�าอันเป็น “ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติ” ซึ่งเป็น “อาชญากรรม

ระหว่างประเทศ” (International crimes) ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (Customary International law) ซึง่ต่างเป็น 

“กฎหมายบังคับเด็ดขาด” (jus cogens crimes)242 ผู้กระท�าความผิดอาญาร้ายแรงเช่นนี้จึงสมควรต้องได้รับการลงโทษและมิอาจ 

ยกเหตุที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในบังคับหรือเหตุที่ไม่มีศาลที่มีเขตอ�านาจเหนือคดีเช่นนี้ขึ้นกล่าวอ้าง
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 โปรดดู David Luban, A Theory of Crimes Against Humanity, Yale Journal of International Law, 2004, p. 8 อ้างอิงใน พันต�ารวจตรี 

กฤษฎิ์ สถิตย์วัฒนานนท์, กฎหมายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ: ประเด็นพื้นฐานทางกฎหมาย (Crimes against Humanity), หน้า 9. http://www.police-

science.rpca.ac.th/crimes.pdf

ประการที่สอง 

การกระท�าความผิดอาญาต่างๆ ดังกล่าว “เป็นส่วนหนึง่” ของการโจมตหีรือการก่อให้เกดิ 

ผลกระทบในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบ

ประการทีส่าม  

การกระท�าความผิดเหล่าน้ีมุ ่งกระท�าเพื่อโจมตีหรือประทุษร้ายต่อกลุ ่มเป้าหมาย 

ทีเ่ป็นประชากรพลเรือนโดยตรง

เป้าหมายหลักของการโจมตีหรือประทุษร้ายเช่นนั้น คือ ประชากรพลเรือน ไม่ว่า 

จะเป็นประชากรพลเรือนของรัฐซึ่งเป็นผู้กระท�าการนั้นเอง หรือประชากรพลเรือนใดๆ ที่มิใช่ประชากรพลเรือนของรัฐนั้นก็ได้ ดังที่  

ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งธรรมนุญกรุงโรมฯ ใช้ค�าว่า “โดยมีเป้าหมายต่อประชากรพลเรือนใด” (any civilian population) อันได้แก่ 

พลเรือนทั่วไปหรือปัจเจกชนทั่วไปนั่นเอง ทั้งนี้ ข้อ ๗ วรรคสอง (ก) แห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้ให้นิยามของค�าว่า “การโจมตีที่มี 

เป้าหมายต่อประชากรพลเรือนใดๆ” (Attack directed against any civilian population) ว่าหมายถึง “กระบวนการกระท�าซึ่ง

ด�าเนินไปครั้งแล้วครั้งเล่าต่อประชากรพลเรือนใดๆ ดังอ้างถึงในวรรค ๑ อันเป็นการด�าเนินการตามหรือส่งเสริมนโยบายของรัฐหรือ

องค์การที่จะกระท�าการโจมตีเช่นว่า” 

การที่ธรรมนูญกรุงโรมฯ ใช้ถ้อยค�าว่า “ประชากรพลเรือน” เช่นนี้น่าจะมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อมุ่งหมายถึงเหยื่อหรือผู้ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ ได้แก่ บุคคลหรือปัจเจกชนทั่วไปซึ่งแสดงถึงนัย “จ�านวนมาก”  

อันส่งผลกระทบ “เชิงจิตวิทยา” ต่อประชากรพลเรือนที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีหรือการประทุษร้าย และประชากรพลเรือนที ่

ตกเป็นเป้าหมายจะต้องมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เช่น เป็นสมาชิกกลุ่มเป้าหมายการโจมตีหรือการประทุษร้าย ซึ่งท�าให้การโจมตี

หรือการประทุษร้ายสามารถกระท�าได้โดยสะดวกเพราะมีเป้าหมายของการกระท�าที่ชัดเจน

ประการที่สี่

ผู้กระท�ารู้ถึงการโจมตีหรือการก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบต่อ

ประชาชนพลเรือนเช่นนั้น 

(๒.๑.๒) องค์ประกอบความผิดของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

จากลักษณะส�าคัญส่ีประการดังกล่าวข้างต้น การกระท�าความผิดอาญาร้ายแรง 

ในลักษณะของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและเป็นภัยคุกคามต่อประชาคมระหว่างประเทศ ประกอบด้วยองค์ประกอบความผิดที่ม ี

ลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ซึ่งแตกต่างไปจากองค์ประกอบความผิดของความผิดอาญาสามัญทั่วไป ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ  

ได้แก่ ก. องค์ประกอบภายนอก: องค์ประกอบเชิงรูปแบบ และ ข. องค์ประกอบภายใน: องค์ประกอบเชิงเนื้อหา ทั้งนี้ การกระท�า 

ความผิดอาญาร้ายแรงที่จัดเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน

ประกอบกัน

ก. องค์ประกอบภายนอก: องค์ประกอบเชิงรูปแบบ

การกระท�าที่เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามนัยแห่งข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของธรรมนูญ 

กรุงโรมฯ จะต้องเป็นการกระท�าความผิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังที่ก�าหนดไว้โดยชัดแจ้งในบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งน้ี การกระท�า 

ความผิดอาญาร้ายแรงที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ244 ได้แก่ 
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 โปรดดู http://www.unitedhumanrights.org/genocide/genocide_in_rwanda.htm (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗); 
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 พิจารณาประกอบนิยามของค�าว่า “การรังควาน” (“Persecution”) ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคสอง (ช) ซึ่งหมายความว่า “การลิดรอนสิทธิ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเจตนาและรุนแรง โดยขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศ ด้วยเหตุผลของความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหรือของหมู่คณะ” (“the inten-

tional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity”).
 247

  ความเห็นในแนวทางเดียวกัน โปรดดู พันต�ารวจตรี กฤษฎิ์ สถิตย์วัฒนานนท์, อ้างแล้ว, หน้า 9.

ข. องค์ประกอบภายใน: องค์ประกอบเชิงเนื้อหา

หากองค์ประกอบภายนอกหรอืองค์ประกอบเชงิรปูแบบอันเก่ียวกับการกระท�าความผดิ 

ที่ต้องห้ามดังที่ก�าหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของธรรมนูญกรุงโรมฯ ไม่มีความสลับซับซ้อนและย่อมพิจารณาตามกรอบของ

ความผิดอาญาสามัญทั่วไปได้ องค์ประกอบภายในของการกระท�าความผิดเช่นนั้นอันจะท�าให้จัดการกระท�าเช่นนั้นเป็นอาชญากรรม 

ต่อมนุษยชาติมีความสลับซับซ้อนอย่างมาก ซึ่งเป็นองค์ประกอบเชิงเนื้อหาตาม “บริบทเฉพาะ” ของอาชญากรรมระหว่างประเทศ

ลักษณะนี้เลยทีเดียว 

เมื่อได้พิจารณานิยามของ “Crime of humanity” หรือ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” 

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบภายในของการกระท�าความผิดที่จัดเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ประกอบด้วย 

กลุ่มที่หนึ่ง

การกระท�าความผิดอาญาร้ายแรงฐานฆ่าคนตายหรือความผิดทีค่ล้ายคลึงกนั (Crime of  

murder type) อันได้แก่ การฆาตกรรม การท�าลายล้าง การกระท�าทรมาน การบังคับให้สูญหาย อาชญากรรมทางเพศต่อสตรี หรือ 

การกระท�าที่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือที่ไร้มนุษยธรรมอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความ

ทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงหรือบาดเจ็บอย่างสาหัสต่อร่างกายหรือต่อสุขภาพจิตหรือสุขภาพกาย เช่น การท�าร้ายร่างกายอย่างสาหัส 

ร้ายแรง การบังคับท�าหมัน การบังคับให้เปลือยกาย การประทุษร้ายต่อศพ

กลุ่มที่สอง 

การกระท�าความผิดอาญาร้ายแรงฐานข่มเหงรังควาน หรือกลั่นแกล้ง (Crime of 

persecution type) อันได้แก่ การท�าการข่มเหงรังควานหรือกลั่นแกล้งอย่างใดๆ โดยมีสาเหตุเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือ

เหตุทางการเมือง เช่น การเนรเทศหรือบงัคบัให้โยกย้ายถิน่ฐาน การกระท�าอนัเป็นการเหยยีดผวิ การห้ามหรอืจ�ากดัสทิธกิารศกึษา

ต่อประชากรพลเรอืนบางกลุม่ การห้ามการประกอบอาชีพ การใช้วิทยุชุมชนเพื่อปลูกฝังความเกลียดชัง (Hate Speech) หรือกรณี

เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเผาบ้านเรือนของชนเผ่าตุสซี (Tutsi) ในประเทศรวันดา ในปี ค.ศ. ๑๙๙๔245 ทั้งนี้ อาชญากรรมใน

กลุ่มที่สองนี้จะต้องอาศัยเงื่อนไขเกี่ยวกับการแบ่งแยกด้านเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือการเมือง เป็นองค์ประกอบของการกระท�าความ

ผิดด้วย ดังที่ก�าหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (ช) ความว่า “การรังควาน (Persecution) กลุ่มหรือหมู่คณะใดโดยเฉพาะ อัน

เน่ืองมาจากสาเหตุทางการเมือง เชื้อชาติ ชนชาติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา เพศ ตามท่ีนิยามไว้ในวรรค ๓ หรือสาเหตุอื่นซึ่ง

เป็นที่ยอมรับอย่างสากลว่าไม่สามารถกระท�าได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ”246 ซึ่งแตกต่างไปจากอาชญากรรมในกลุ่มที่หน่ึงท่ี

ไม่ต้องการเงื่อนไขประการนี้เป็นองค์ประกอบความผิดแต่อย่างใด247

โดยนยัดังกล่าว การกระท�าทีเ่ป็นอาชญากรรมต่อมนษุยชาตติามนัยแห่งข้อ ๗ วรรคหนึง่ 

จะต้องเป็นการกระท�าความผิดในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ดงัทีก่�าหนดไว้นัน้ “เป็นพืน้ฐาน” เสยีก่อน ซึง่ล้วนแต่เป็นการกระท�าความผดิ 

ท่ีมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภยัหรอืความมัน่คงในชีวิต ร่างกาย จติใจ หรือสุขอนามัยของบคุคล อีกทัง้การกระท�าความผดิ 

อันเป็นพื้นฐานดังกล่าวจะต้องครบองค์ประกอบความผิดในตัวเองของความผิดอาญาสามัญทั่วไปแล้ว เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย 

โดยเจตนา ข่มขนืกระท�าช�าเรา หรอืท�าร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บสาหสัหรืออย่างร้ายแรง ทัง้นี ้ ข้อ ๗ วรรคสองแห่งธรรมนูญกรงุโรมฯ 

ได้ก�าหนด “นิยาม” หรือความหมายของการกระท�าความผิดในแต่ลักษณะดังกล่าวข้างต้นไว้โดยชัดแจ้งด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม การ 

กระท�าความผิดเช่นนั้นจะเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้ยังจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบภายในอันเป็นองค์ประกอบ 

เชิงเนื้อหา “เพิ่มเติมต่อยอด” ขึ้นอีกด้วย

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
92



 248
 Rome Statute, Article 7 Crimes against humanity 2. For the purpose of this paragraph 1:

(a) “Attack directed against any civilian population” means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in 

paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack, …” 

โปรดดู กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ. ค�าแปลธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ, 

อ้างแล้ว, หน้า ๔.
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 ศาลอาญาระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นศาลเฉพาะกิจ (an adhoc court) ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจส�าหรับอดีตยูโกสลาเวียจัดตั้งขึ้นตาม

มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council) ที่ ๘๒๗ (Resolution 827) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๑๙๙๓ เพื่อพิจารณา

และตัดสินการกระท�าความผิดอาญาร้ายแรง (serious crimes) ในระหว่างสงครามในอดีตยูโกสลาเวีย และศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจส�าหรับระวันดา  

จัดตั้งขึ้นตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council) ที่ ๙๕๕ (Resolution 955) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๑๙๙๔  

เพื่อพิจารณาหาผู้รับผิดชอบการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวระวันดาและการกระท�าการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงต่อกฎหมายระหว่างประเทศในระวันดา
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 The Prosecutor v. Jean-Palu Akayesu (Trial chamber Judgment) ICTR-96-4-T (2 September 1998) paras 569-576, in Caroline 

Fournet, Genocide and Crimes against humanity: Misconceptions and confusion in French law and practice, (Oxford and Portland,Oregon: 

Hart Publishing), 2013, p. 18.

องค์ประกอบส�าคัญสองประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง การกระท�าความผิดเหล่านั้น “เป็นส่วนหนึ่ง” ของการโจมตีหรือการประทุษร้าย 

(หรือการก่อให้เกิดผลกระทบ) แก่ประชากรพลเรือนในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบ และประการที่สอง ผู้กระท�า “รู้ถึง”การโจมตี

หรือการประทุษร้าย (การก่อให้เกิดผลกระทบ) ในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบต่อประชากรพลเรือนเช่นนั้น 

ประการท่ีหนึง่ การกระท�าความผิดเหล่านัน้ “เป็นส่วนหนึง่” ของการโจมตหีรือการ

ประทุษร้าย (attack) ประชากรพลเรือนในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบ

การกระท�าความผดิต่างๆ ดงัท่ีก�าหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคหนึง่ แห่งธรรมนญูกรงุโรมฯ จะต้อง 

มิใช่การกระท�าที่เป็นเอกเทศหรือเป็นครั้งคราวและสิ้นสุดลงไปในตัวเอง หากแต่กระท�าขึ้นในลักษณะ “เป็นส่วนหนึ่ง” (committed 

as a part of) ของการโจมตีหรือการประทุษร้ายประชากรพลเรือน (civilian population) ในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบ (a  

widespread or systematic attack) ดังที่ข้อ ๗ วรรคสอง แห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ ก�าหนดไว้โดยชัดแจ้ง ความว่า “เพื่อวัตถุประสงค์

ของวรรคหนึ่ง (ก) “การโจมตีที่มีเป้าหมายต่อประชาชนพลเรือนใดๆ” หมายถึง กระบวนการกระท�าซึ่งด�าเนินไปครั้งแล้วครั้งเล่าต่อ

ประชากรพลเรือนใดๆ ดังอ้างถึงในวรรค ๑ อันเป็นการด�าเนินการตามหรือส่งเสริมนโยบายของรัฐหรือองค์การที่จะกระท�าการโจมตี

เช่นว่า...”248  

ปัญหาทีจ่ะต้องพิจารณาในทีน่ีย่้อมจะได้แก่ “ประชากรพลเรือน” มคีวามหมายว่าอย่างไร 

และการโจมตีหรือการประทุษร้าย “ในวงกว้าง” หรือ “อย่างเป็นระบบ” มีลักษณะอย่างไร ซึ่งมีข้อพิจารณาตามล�าดับ ดังนี้

• การโจมตีหรือการประทุษร้ายกระท�าต่อประชากรที่เป็นพลเรือน (attack directed 

against any civilian population) อาชญากรรมต่อมนุษยชาติจะต้องเป็นการโจมตีหรือการประทุษร้ายโดยตรงต่อประชากรที่เป็น 

พลเรือนประเด็นส�าคัญที่ต้องพิจารณาในเบื้องต้น คือ ค�าว่า “พลเรือน” (civilian) หรือ “ประชากรพลเรือน” (civilian population) 

นั้นมีความหมายและมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไร ในที่นี้สามารถแยกพิจารณาได้เป็นสามประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง 

ค�าว่า “พลเรอืน” ในทีน่ีห้มายความรวมถงึกลุม่ผูต่้อสูห้รอืผูท้�าการรบ (combattants)  

ด้วยหรอืไม่

ธรรมนูญกรุงโรมฯ มิได้ก�าหนดนิยามของถ้อยค�าดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี 

จากการตีความของศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจส�าหรับอดีตยูโกสลาเวีย (The International Criminal Tribunal for the  

former Yugoslavia : ICTY) และศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกจิส�าหรบัระวนัดา (The International Criminal Tribunal for  

Rwanda: ICTR)249 จะพบว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกจิเหล่านีไ้ด้เคยให้ค�านยิามของค�าว่า “พลเรือน” (civilian) ไว้ในคด ี

ต่างๆ ว่าหมายถึงพลเรือนทุกคนซึ่งเป็นเป้าหมายของการโจมตี ซึ่งในที่นี้ย่อมหมายความรวมถึงกลุ่มผู้ต่อสู้หรือผู้ท�าการรบ (combat-

tants)250 ด้วย
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 251 

Klaus Barbie ได้ถูกพิจารณาคดีในสาธารณรัฐฝรั่งเศสในหลายข้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ขณะด�ารงต�าแหน่งผู้น�าเกสตาโป  

(Gestapo chief) กรณีสั่งกวาดล้างและกระท�าการทรมานและฆ่าชาวฝรั่งเศสผู้ร่วมขบวนการต่อต้านเยอรมนี (French Résistance fighters) และทรมาน

ผู้น�าขบวนการต่อต้านเยอรมนี (Jean Moulin) จนถึงแก่ความตาย อีกทั้งสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิว (French Jews) หลายพันคน รวมทั้งเด็กก�าพร้าชาว

ฝรั่งเศสเชื้อสายยิว (orphaned Jewish children) จ�านวนหลายพันคนไปยังเมือง Auschwitz ตลอดจนในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง โดยความพยายาม

ของการไต่สวน Klaus Barbie ในศาลฝรั่งเศสเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1952 และอีกครั้งในปี ค.ศ. 1954 โดยศาลฝรั่งเศสมีค�าตัดสินลงโทษประหารชีวิต

เขา เนื่องจากมีการฆ่าประชาชนไปกว่า 4,000 คน และมีการเนรเทศชาวยิวกว่า 7,000 คนไปอยู่ในที่ค่ายกักกัน ต่อมา Barbie ได้มีการหลบหนีโทษดังกล่าว

ไปกว่า 40 ปี โดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งขอให้เขาช่วยเหลือในการสืบราชการลับเพื่อต่อต้านโซเวียต (anti- 

Soviet intelligence) ในปี ค.ศ. 1951 Barbie ได้อพยพไปยังประเทศโบลีเวีย (Bolivia) โดยใช้ชื่อว่า Klaus Altmann และได้รับสัญชาติโบลิเวียในปี ค.ศ. 1957 

ต่อมา Barbie ได้ถูกพบตัวโดย Serge และ Beate Klarsfeld และได้ถูกส่งตัวกลับมาในฐานะเป็นผู้ร้ายข้ามแดน (was extradited) มายังประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 

1971 หลังจากนั้น เขาจึงถูกไต่สวนในศาลฝรั่งเศสโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1987 จนกระทั่งวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1987 ศาลฝรั่งเศสจึงได้ตัดสิน

ลงโทษจ�าคุกตลอดชีวิต (life imprisonment) และต่อมา Barbie ได้เสียชีวิตในเรือนจ�าในวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1991 อ้างใน Caroline Fournet, Genocide 

and Crimes against humanity : Misconceptions and confusion in French law and practice, (Oxford and Portland ,Oregon : Hart Publishing), 

2013, p. 11.

โปรดดู Barbie (Klaus) case, Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes et Autres v Klaus Barbie, Cass. Crim. 6 

octobre 1983 [1984], RGDIP 88; Barbie (Klaus) case, Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes et Autres v Klaus 

Barbie, Cass. Crim. 20 december 1985 [1986], RGDIP 90 and [1986] ILR 78.
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 Caroline Fournet, อ้างแล้ว, p. 12.
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 Caroline Fournet, เพิ่งอ้าง.

(๑) ค�าพิพากษาคดี Barbie ของศาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส251 

คดี Barbie ในชั้นศาลอุทธรณ์

ศาลอทุธรณ์แห่งเมอืงลยีง (Lyon Court of Appeal) ได้แยกลกัษณะความผดิทีก่ระท�า 

ต่อกลุม่สูร้บแบบกองโจร (crime against resistance fighters) ออกจากการกระท�าความผิดต่อพลเรือนชาวยวิ (crime against Jews) 

ซึ่งการที่ศาลอุทธรณ์ได้แบ่งแยกลักษณะความผิดดังกล่าวออกจากกัน ท�าให้เกิดการก�าหนดลักษณะความผิดที่แบ่งออกได้เป็น ๒ ฐาน 

อย่างชัดเจน โดยศาลเห็นว่า ความผิดที่กระท�าต่อผู้ท�าการสู้เพื่อต่อต้าน (crime against resistance fighters) คือ อาชญากรรม

สงคราม (war crimes) ในขณะที่การกระท�าความผิดต่อพลเรือนชาวยิว (crime against Jews) คือ อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาต ิ

(crimes against humanity)252 โดยศาลได้อาศัยหลักการแบ่งกลุ่มระหว่างผู้บริสุทธิ์ (innocent) ที่ไม่มีความผิด (inoffensive) 

ออกจากกลุ่มผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ (non-innocent) ที่ได้กระท�าความผิด (offensive) ด้วยเหตุนี้ ศาลอุทธรณ์ฝรั่งเศสจึงแบ่งแยกผู้ท�าการ 

ต่อสู้เพื่อต่อต้าน (resistance fighters) ออกจากกลุ่มพลเรือนซึ่งเป็นชาวยิว (Jews) โดยศาลเห็นว่าชาวยิวซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่ม 

ผู้ท�าการต่อสู้เพื่อต่อต้าน คือ ชาวยิวที่ไม่บริสุทธิ์ (non-innocent Jews) กรณีจึงไม่อยู่ในขอบเขตของความผิดฐานอาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติ (crimes against humanity) ซึ่งเป็นกระท�าความผิดต่อพลเรือนชาวยิว (crime against Jews) ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นเอง253 

คดี Barbie ในชั้นศาลฎีกา

ต่อมา การวางหลักของศาลอุทธรณ์ในเร่ืองนี้ได้ถูกยกเลิกโดยค�าพิพากษาของศาลฎีกา 

(Cour de cassation) ฉบับลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๕ ซึ่งศาลฎีกาได้ตัดสินว่าความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (crime 

จากการศึกษาแนวทางในการให้ค�านิยามของค�าว่า “พลเรือน” (civilian) ของศาล 

ICTY และศาล ICTR พบว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจท้ังสองแห่งได้รับอิทธิพลมาจากการวางหลักกฎหมายของศาลแห่ง

สาธารณรัฐฝรั่งเศสในคดี Barbie  โดยนัยดังกล่าว จึงขอน�าเสนอแนวค�าพิพากษาของศาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในคดี Barbie และ

ค�าพิพากษาของศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจทั้งสองแห่งนั้นตามล�าดับ ดังนี้
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(๒) ค�าพิพากษาของศาลศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจส�าหรับอดีตยูโกสลาเวีย 

(The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia : ICTY) และศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจ 

ส�าหรับระวันดา (The International Criminal Tribunal for Rwanda: ICTR)

ศาล ICTY

ศาล ICTY ได้น�าค�าพิพากษาในคด ี Barbie มาใช้เป็นแนวทางในการตดัสนิคดี โดยเหน็ว่า 

ความรับผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติน�ามาใช้กับการกระท�าอันเป็นการโจมตีโดยตรงต่อเหยื่อ (victims) ซึ่งอาจเป็นสมาชิกของ

กลุม่ผูต่้อต้าน (member of a resistance) หรือพลเรือน (civilians) ก็ได้257 ในที่นี้ มีคดีส�าคัญที่เกี่ยวข้องอยู่สามคดี ได้แก่ คดี The 

Prosecutor v. Mile Mrkšić et al (1996) คดี The Prosecutor v. Dusko Tadić (1997) และคดี The Prosecutor v. Jean-Palu 

Akayesu (1998)

ในคดี The Prosecutor v. Mile Mrkšić et al (1996) ศาลได้กล่าวว่า หากพิจารณา

ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่ดั้งเดิม (traditional sense) จะพบว่า “ผู้ต่อสู้หรือผู้ท�าการรบ” (combattants) ย่อมไม่อาจเป็นเหยื่อ

ของการโจมตีได้ และเหยื่อในที่นี้ไม่ได้หมายความรวมถึงปัจเจกบุคคลเพียงคนใดคนหนึ่งซึ่งท�าการต่อต้าน (individuals who carried 

out acts of resistance) และแม้ว่าผลจากการศึกษาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในองค์การสหประชาชาติ ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่า 

บทบัญญัติมาตรา ๕ ของธรรมนูญ ICTY มุ่งหมายใช้กับพลเรือน (civilian) ซึ่งหมายถึง ประชาชนผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ต่อสู้หรือผู้ท�า 

การรบก็ตาม แต่ก็ไม่ควรด่วนสรุปว่าบุคคลซึ่งท�าการต่อสู้หรือท�าการรบจะไม่มีทางตกเป็นเหย่ือของการโจมตีได้ กรณีจ�าต้องพิจารณา

จากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา ๕ มากที่สุด258

 254
 Caroline Fournet, อ้างแล้ว, p. 13.

 255
 Caroline Fournet, อ้างแล้ว, p. 14

 256 
Caroline Fournet, เพิ่งอ้าง.

 257
 Caroline Fournet, อ้างแล้ว, p. 18.
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 The Prosecutor v. Mile Mrkšić et al (Trial Chamber Review of the Indictment Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and  

Evidence) IT-95-13-R61 (3 April 1996) para 29.
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 Caroline Fournet, อ้างแล้ว, p. 19.
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 Caroline Fournet, เพิ่งอ้าง.

จากการพจิารณาข้อเทจ็จรงิในคดนีี ้ศาลได้พบว่าบคุคลผูท้�าการต่อสูเ้พือ่ต่อต้าน (resistance 

fighters) ซึ่งอยู่ท่ามกลางพลเรือน ไม่อาจเปลี่ยนแปลงลักษณะของการเป็นประชากรที่เป็นพลเรือนไปได้ ซึ่งต้องถือว่าผู้ท�าการต่อสู้ 

เพื่อต่อต้าน คือ เหยื่อซึ่งเป็นเป้าหมายของการโจมตีอันน�าไปสู่ความรับผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้เช่นเดียวกัน (victims of 

crimes against humanity)259 ซึ่งในเรื่องนี้ ศาลได้กล่าวว่า “...แม้ว่าเป้าหมายของการโจมตีตามความรับผิดฐานอาชญากรรมต่อ 

มนุษยชาติ คือ ประชากรที่เป็นพลเรือน (civilian population) แต่ในบางสถานการณ์บุคคลบางกลุ่ม (individuals) ก็อาจมี 

การกระท�าในลักษณะเป็นการต่อต้าน (performed act of resistance) และอาจกลายเป็นเหยื่อของการโจมตีได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น 

ในแง่นี้ไม่ว่าพลเรือน (civilians) หรือบุคคลผู้ท�าการต่อสู้เพื่อต่อต้านซึ่งได้ปลดวางอาวุธ (laid down their arms) และม ี

สถานะเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (patients in a hospital) ย่อมสามารถเป็นเหยื่อจากการโจมตีได้ทั้งสิ้น”260

against humanity) รวมถึงการกระท�าความผิดต่อบุคคลท�าการต่อสู้เพื่อต่อต้าน (crime against resistance fighters) ด้วย254  

โดยศาลฎกีาฝร่ังเศสได้ตคีวามขยายขอบเขตความผดิฐานอาชญากรรมต่อมวลมนษุยชาต ิ (crime against humanity) ให้ครอบคลมุถงึ 

พลเมืองของรัฐทุกคน (civilians) ไม่ว่าบุคคลนั้นจะจัดตั้งกองก�าลังขึ้นเพื่อต่อต้านหรือสู้รบต่อผู้กดขี่หรือไม่ก็ตาม255 กล่าวโดยสรุปแล้ว 

ศาลฎีกาเห็นว่า การกระท�าใดจะเป็นความผิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (crime against humanity) นั้นมิได้พิจารณาจากกลุ่ม 

เป้าหมายที่ตกเป็นเหยื่อ (not the identity of the victims) หากแต่พิจารณาจากการกระท�าว่าเป็นไปตามองค์ประกอบทางกฎหมาย

ของความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (crime against humanity) หรือไม่256 
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ศาล ICTR

ในคดี The Prosecutor v. Jean-Palu Akayesu (1998) ศาล ICTR ได้น�าค�าพิพากษา

ในคด ี Barbie มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเช่นเดยีวกนั โดยศาลกล่าวว่า การกระท�าอนัไร้มนษุยธรรมและการกระท�าอนัเป็นการ

รงัควานทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิการตามนโยบายของรัฐหรอืองค์การทีจ่ะน�าไปสูค่วามผดิฐานอาชญากรรมต่อมนษุยชาตนิัน้ ไม่เพยีงแต่ 

เป็นการโจมตีต่อกลุ่มบุคคล (individuals) อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ หรือความเชื่อทางศาสนาของกลุ่มบุคคลเหล่านั้น แต่ยังรวมถึง

การโจมตีที่ได้กระท�าต่อผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับนโยบายดังกล่าว (adversary of that policy) ไม่ว่าการปฏิปักษ์นั้นจะมีรูปแบบใดก็ตาม 

(whatever the form opposition)263

จากแนวค�าพิพากษาของศาล ICTY และ ICTR ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น จะเห็นว่าม ี

การให้นิยามความหมายของค�าว่า “พลเรือน” (civilian) ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับค�าพากษาของศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

ในคดี Barbie โดยให้ค�านิยามของค�าว่า “พลเรือน” (civilian) ในความหมายอย่างกว้าง โดยครอบคลุมถึงประชากรที่เป็นพลเรือน 

โดยทั่วไป (general population) รวมถึงประชากรพลเรือนที่ท�าการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังเพื่อการต่อต้าน (civilian actively 

involved in a resistance movement) ในลกัษณะท่ีเป็นปฏิปักษ์กบันโยบายของรัฐหรือขององค์กร ไม่ว่าการปฏิปักษ์เช่นว่านัน้จะมรีปู

แบบใดก็ตาม

มีข้อสังเกตว่า การนิยามความหมายของค�าว่า “พลเรือน”  (civilian) ในความหมายอย่าง

กว้างตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ย่อมเป็นข้อสนับสนุนได้ว่า ทหารที่ไม่สามารถท�าการสู้รบหรือต่อสู้ได้ (soldier hors de combat) ย่อม

อยู่ในความหมายของค�าว่า “พลเรือน” (civilian) ด้วยนั่นเอง264

 261 
The Prosecutor v. Dusko Tadić (Trail Chamber Opinion and Judgment) IT-94-I-T (7 May 1997) paras 639.

 262
 The Prosecutor v. Dusko Tadić (Trail Chamber Opinion and Judgment) IT-94-I-T (7 May 1997) paras 641.

 263 
The Prosecutor v. Jean-Palu Akayesu (Trial chamber Judgment) ICTR-96-4-T (2 September 1998) paras 576.

 
264 

Caroline Fournet, Genocide and Crimes against humanity : Misconceptions and confusion in French law and practice, (Oxford 

and Portland ,Oregon : Hart Publishing), 2013, p. 19.

 
265

 UNITED NATIONS WAR CRIMES COMMISSION, HISTORY OF THE UNITED NATIONS WAR CRIMES COMMISSION AND THE DEVEL-

OPMENT OF THE LAWS OF WAR 35 (1948), at 193.
 266  

Pre-Trial Chamber I, Katanga decision, ICC-01/04-01/07-717, para. 399; see also O. Triffterer (ed.),Commentary on the Rome 

Statute’ Observers’ Notes, Article by Article, (1999), p. 381; ICTY, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-T, “Trial Judgment”, 7 May 1997, 

para. 635; ICTY, Prosecutor v. Kunarac et al, Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1-A, “Trial Judgment”, 22 February 2001, para. 423.

ประเด็นที่สอง 

ค�าว่า “พลเรอืน” ในที่นี้จ�าเป็นต้องเป็นพลเรือนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ ด้วยหรือไม่

ธรรมนญูกรงุโรมฯ ใช้ค�าว่า “any civilian” ย่อมเป็นการยนืยนัว่าพลเรอืนในทีน่ีไ้ม่จ�าเป็น 

ต้องเป็นประชากรที่อยู่ภายใต้อ�านาจอธิปไตยของรัฐนั้นๆ แต่หมายความรวมถึงพลเรือนทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น265  

กล่าวคือ การกระท�าความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๗ ของธรรมนูญกรุงโรม ต้องเป็นการกระท�าซึ่งได้ 

กระท�าต่อประชากรที่เป็นพลเรือนโดยตรง (directed against any civilian population) โดยพลเรือนที่ตกเป็นเหยื่อของ 

การโจมตี อาจเป็นพลเรือนที่มีสัญชาติของรัฐ (nationality) หรือมีเชื้อชาติหรือมีลักษณะเด่นบางอย่างที่สามารถแบ่งแยกออก 

ได้อย่างชัดเจน (ethnicity or other distinguishing features)266 ซึ่งประชากรที่เป็นพลเรือนดังกล่าวต้องเป็น “เป้าหมายพื้นฐาน 

ในคดี The Prosecutor v. Dusko Tadić (1997) ศาลได้ให้ความส�าคัญกบัแนวค�าพพิากษา

ในคด ี Barbie เป็นอย่างมาก โดยศาลเหน็ว่า ประชากรซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายของการโจมต ี ได้แก่ พลเรือน (civilian) ทัง้หลายซึง่อยู ่

ภายใต้ความมุ่งหมายของความรับผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ261 และไม่เพียงแต่เป็นประชากรทั่วไป (general population) 

เท่านัน้ทีจ่ะได้รบัการพิจารณาว่าเป็นพลเรือนของรัฐ หากแต่ยงัรวมถงึสมาชกิของกลุม่ผูต่้อต้าน (member of the resistance) ซึง่อาจ

กลายเป็นเหยือ่ของการโจมตอีนัน�าไปสู่ความรับผิดฐานอาชญากรรมต่อมนษุยชาติอกีด้วย262 
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ประเด็นที่สาม 

ค�าว่า “ประชากร” (population) มีความหมายและขอบเขตกว้างแคบเพียงใด

ค�าว่า “ประชากร” (population) เป็นถ้อยค�าท่ีแสดงถงึเป้าหมายของการโจมตีในลกัษณะ 

ของการอยู่รวมกัน (the collective nature of the object of the attack)269 ค�าว่า “attack directed against any  

civilian population” จึงเป็นค�าท่ีสื่อให้เห็นถึงองค์ประกอบด้าน “ปริมาณ” หรือ “ขนาด” ของความเสียหายที่เกิดขึ้น (element  

of scale) จากการศึกษารายงานของคณะกรรมการว่าด้วยอาชญากรรมสงครามขององค์การสหประชาชาติ (United Nations War 

Crimes Commission) คณะกรรมการได้อธิบายถึงค�าว่า “ประชากร” (population) ว่าหมายถึง กลุ่มบุคคลที่เป็นเหยื่อจ�านวนมาก

ที่สามารถมองเห็นได้ตามความเป็นจริง ดังนั้น การกระท�าที่มุ่งประสงค์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงอยู่นอกเหนือขอบเขตของแนวคิดเรื่อง 

ดังกล่าว270

ในประเด็นนี้ ศาล ICTY ได้วางหลักเกี่ยวกับค�าว่า “directed against any civilian  

population” ไว้ว่า การโจมตีหรือประทุษร้าย (attack) ต้องมิได้เป็นการกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นการ

กระท�าทั้งหลาย (course of conduct)271 ส่วนค�าว่า “ประชากร” (population) นั้นเป็นถ้อยค�าที่มุ่งน�ามาใช้กับการกระท�าความผิด 

ต่อบุคคล ในลักษณะของ “การอยู่รวมกัน” (collective nature) โดยไม่รวมถึงการกระท�าความผิดต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการ

เฉพาะ272 

 267
 ICTY, Prosecutor v Kunarac et al, Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1-A, “Appeals Chamber Judgment”,12 June 2002, paras 91 

and 92; ICTY, Prosecutor v Stakic, Case No. IT-97-24-T, “Trial Judgment”, 31 July 2003, para. 624; ICTY, Prosecutor v. Vasiljevic, Case No. 

IT-98-32-T, “Trial Judgment”, 29 November 2003, para. 33.
 268

 For a similar approach, see ICTR, The Prosecutor v. Bagilishema, Case No. ICTR-95-1A-T, “Trial Judgment”, 7 June 2001, para. 

80; ICTR, The Prosecutor v Semanza, Case No. ICTR-97-20-T, “Trial Judgment”, 15 May 2003, para. 330; ICTY, Prosecutor v. Kunarac et al, 

Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1-A, “Appeals Chamber Judgment”, 12 June 2002, para. 90.
 269

 Darryl Robinson, “Defining “Crime Against Humanity” at the Rome Conference,” The American Journal of International Law, 

Vol. 93, No. 1 (Jan., 1999), p. 51.

 
270

 UNITED NATIONS WAR CRIMES COMMISSION, HISTORY OF THE UNITED NATIONS WAR CRIMES COMMISSION AND THE  

DEVELOPMENT OF THE LAWS OF WAR 35 (1948), at 193.
 271 

Prosecutor v. Tadic, Form of the Indictment, No. IT-94-1-T, para. 11 (Nov, 14, 1995) อ้างใน Darryl Robinson, “Defining “Crime 

Against Humanity” at the Rome Conference,” The American Journal of International Law, Vol. 93, No. 1 (Jan., 1999), p. 48.
 272

 Prosecutor v. Tadic, Opinion and Judgment, No. IT-94-1-T, para. 644,  (May 7, 1997), 36 ILM at 941.

 
273

 International Criminal Court, SITUATION IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC IN THE CASE OF THE PROSECUTOR v. JEAN-

PIERRE BEMBA GOMBO,” in http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc699541.pdf, August, 2014, p. 29/186 - 30/186.

ของการโจมต”ี (primary object of the attack) โดยมใิช่เป็นเพียงเหยือ่เพราะเหตบุงัเอิญทีเ่กดิขึน้จากการโจมตเีท่านัน้ (incidental 

victim of the attack)267 ดังนั้น การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโจมตีหรือประทุษร้ายต่อพลเรือน อัยการ (Prosecutor) จะต้อง 

แสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงว่าการโจมตีต่อประชากรที่เป็นพลเรือน ต้องมิได้มีลักษณะเป็นเพียงการโจมตีโดยตรงแบบมีข้อจ�ากัดและ 

เป็นการเลือกสุ่มกลุ่มบุคคล (a limited and randomly selected group of individuals) อย่างไรก็ดี อัยการไม่จ�าเป็น 

ต้องพสิจูน์ถงึข้ันทีว่่า การโจมตโีดยตรงต่อประชากรทีเ่ป็นพลเรือนซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายนัน้ เป็นประชากรทัง้หมดในพืน้ทีท่างภมูศิาสตร์ 

(entire population of the geographical area)268 

ประเด็นที่สี่ 

ความเชื่อมโยงระหว่างการกระท�าความผิดของผู้กระท�าผิดและการโจมตีที่กระท�าต่อ

ประชากรซึ่งเป็นพลเรือน  (nexus required between the acts of the perpetrator and the “attack directed against any 

civilian population”)273
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 274
 Art. 7 Crimes against humanity 1.  For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts 

when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (…)
 275

 Pre-Trial Chamber I, Katanga decision, ICC-01/04-01/07-717, para. 400.
 276

 ICTR, The Prosecutor v. Kajelijeh, Case No. ICTR-98-44A-T, “Trial Judgment”, 1 December 2003, para. 866; ICTR, The Prose-

cutor v. Semanza, Case No. ICTR-97-20-T, “Trial Judgment”, 15 May 2003, para. 326.
 277

 Darryl Robinson, “Defining “Crime Against Humanity” at the Rome Conference,” The American Journal of International Law, 

Vol. 93, No. 1 (Jan., 1999), p. 48.
 278

 Darryl Robinson, “Defining “Crime Against Humanity” at the Rome Conference,” The American Journal of International Law, 

Vol. 93, No. 1 (Jan., 1999), p. 48.
 279  

Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session, UN GAOR, 51st Sess., Supp. No. 10, at 

14, UN Doc. A/51/10 (1996) [hereinafter 1996 ILC Report]. at 93, 95-96.

 
280

 Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session, UN GAOR, 51st Sess., Supp. No. 10, at 

14, UN Doc. A/51/10 (1996) [hereinafter 1996 ILC Report]. at 96.
 281

 Prosecutor v. Tadic, Opinion and Judgment, No. IT-94-1-T, para. 644  (May 7, 1997), 36 ILM at 941.

• การโจมตีหรือประทุษร้ายต้องเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐหรือองค์การใดองค์การหนึ่ง

การโจมตีหรือประทุษร้าย (ประชากรที่เป็นพลเรือน) ต้องเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐ

หรือองค์การใดองค์การหนึ่ง ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาตามล�าดับ ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง

มาขององค์ประกอบเรื่องนโยบาย (policy element) และความหมายของนโยบายของ 

รัฐหรือองค์การ องค์ประกอบเรื่องนี้ หมายถึง การโจมตีต่อประชากรที่เป็นพลเรือนต้องเป็นผลโดยตรงจากการวางแผนหรือการสั่งการ 

จากรัฐหรือองค์การ (element of planning or direction)277 โดยในคราวที่มีการยกร่างกฎบัตรนูเรมเบิร์ก ที่ประชุมได้ให้ความ 

ส�าคัญต่อประเด็นดังกล่าว โดยเห็นว่าองค์ประกอบเรื่องนโยบาย (policy element) ในที่นี้ หมายถึง นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ 

กระท�าที่ช่ัวร้าย (policy of atrocities ) ซึง่เป็นการรังควานต่อประชากรทีเ่ป็นพลเรือน (persecutions against civilian population) 

นอกจากนี ้ ยงัหมายความรวมถึงนโยบายสร้างความหวาดกลัว (policy of terror) ที่เกี่ยวข้องกับการรังควาน การลงโทษและการ

ฆาตกรรมพลเรือน (persecutions, repression and murder of civilians)278 

การก�าหนดองค์ประกอบเรื่องนโยบาย (policy element) เป็นผลมาจากการท�างาน

ของคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission: ILC) ตลอดจนการวางแนวค�าตัดสินของศาล ICTY 

และจากงานเขียนของนักกฎหมายต่างๆ กล่าวคือ ในคราวที่มีการยกร่างประมวลกฎหมายอาญา (Code of Crimes) ของ ILC ที่

ประชุมได้ก�าหนดให้การกระท�าความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติทุกประเภท ต้องได้รับการส่งเสริม (instigated) หรือเป็นผลมา

จากรัฐบาลหรือองค์การหรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง279 ซึ่งในประเด็นนี้ ILC ได้ให้ข้อสังเกตว่า ผลโดยตรงหรือการส่งเสริมดังกล่าว จะ

ต้องก่อให้เกิดการกระท�าซึ่งมีขนาดใหญ่ (great dimension) และก่อให้เกิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (crime against humanity)280 

นอกจากนี้ ศาล ICTY เคยวางหลักการตีความค�าว่า “directed against any civilian population” ไว้ว่า การกระท�าดังกล่าวต้องเกิด

จากการกระท�าของรัฐบาล องค์กร หรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง281

การพิจารณาความเช่ือมโยงในกรณีดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่มาตรา ๗ วรรคหน่ึง

ของธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้บัญญัติค�าว่า “as part of”274 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�าของผู้กระท�าความผิด 

(perpetrator) กบัการโจมตหีรือประทษุร้าย (attack) ไว้275 โดยในแง่ขององค์ประกอบความรับผิดทางอาญา (elements of crimes) 

ความเชื่อมโยงดังกล่าวจะเป็นองค์ประกอบทางกฎหมายที่ส�าคัญส�าหรับการพิจารณาการกระท�าทั้งหลาย เช่น การฆาตกรรมและการ

ข่มขืน ฯลฯ เหล่านี้เป็นความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาว่ารูปแบบของการกระท�านั้นเป็นส่วนหนึ่ง (as 

part of) ของการโจมตี (attack) หรือไม่ ศาลจะพิจารณาจากลักษณะของการกระท�า (characteristics) จุดประสงค์หรือความมุ่งหมาย 

(aims) และผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�า (the nature or consequences of the act) ดังกล่าว276 
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 VIRGINIA MORRIS & MICHAEL P. ScHARF, AN INSIDER’S GUIDE TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER-

YUGOSLAVIA 79-80 (1995).
 283 

JOSEPH B. KEENAN & BRENDAN F. BROWN, CRIMES AGAINST INTERNATIONAL LAW 117 (1950), ref. n° 35 in Darryl Robinson, 

“Defining “Crime Against Humanity” at the Rome Conference,” The American Journal of International Law, Vol. 93, No. 1 (Jan., 1999),  

p. 49.
 284

 M. CHERIF BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW (1992), pp. 244, 247.
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 Barbie, Cass. crim., Dec. 20, 1985, 1985 Bull. Crim., No. 407, at 1053; Touvier, Cass. crim., Nov. 27, 1992, 1992 Bull. Crim.,  

No. 394, at 1085. อ้างใน Darryl Robinson, “Defining “Crime Against Humanity” at the Rome Conference,” The American Journal of  

International Law, Vol. 93, No. 1 (Jan., 1999), p. 49.
 286

 Public Prosecutor v. Menten, 75 ILR 362, 362-63 (1981). in Darryl Robinson, อ้างแล้ว, p. 49.
 287

 Regina v. Finta, [1994] 1 S.C.R. 701, 814, in Darryl Robinson, อ้างแล้ว, p. 49-50.

ในขณะที่นักกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น Virginia Morris and Michael Scharf  

ได้กล่าวในงานเขียน เรื่อง “The Insider’s Guide to the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”  

โดยอธิบายว่า “การโจมตีหรือประทุษร้ายโดยตรงต่อประชากรที่เป็นพลเรือน (directed against any civilian population) คือ 

ระบบการวางแผนหรือการก�าหนดนโยบายทั่วไป (systematic plan or general policy)282 ท�านองเดียวกับการแสดงความเห็น 

ของ JOSEPH B. KEENAN & BRENDAN F. BROWN ซึ่งปรากฏในงานเขียนเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศ 

เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๐ ว่า “การกระท�าที่ไร้มนุษยธรรมเป็นผลมาจากการก�าหนดนโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้น�าสูงสุดของฝ่ายพลเรือน

หรือจากผู้น�าสูงสุดในกองทัพ ซึ่งนโยบายเหล่านี้มีผลต่อการก�าหนดนโยบายของรัฐด้านอาชญากรรมอย่างชัดเจน (a definitely  

criminal State policy) การกระท�าอันเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ จึงไม่อาจมีความเป็นไปได้ หากปราศจากการออกค�าสั่ง

บังคับบัญชา หรือการน้อมรับค�าสั่งจากผู้น�าด้วยความยินยอม (the active direction, or acquiescence, of leaders...)283  

M. Cherif Bassiouni ได้แสดงความเห็นของเขาเก่ียวกับองค์ประกอบเร่ืองนโยบาย  

(policy element) ของฐานความผิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาติไว้ในหนังสือ เรื่อง “อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติในกฎหมายอาญา 

ระหว่างประเทศ (Crimes against Humanity in International Criminal Law)” ว่า องค์ประกอบเรื่องนโยบาย (the policy  

element) ถือเป็นองค์ประกอบที่เป็นสาระส�าคัญอย่างหนึ่งของความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึ่งน�าไปสู่การก�าหนดความ

ผิดในทางอาญาฐานอื่นๆ ตามกฎหมายภายในของรัฐที่จ�าเป็นต้องมีองค์ประกอบทางกฎหมายระหว่างประเทศ (international  

element)284  

นอกจากนัน้ องค์ประกอบเร่ืองนโยบาย (policy element) ของความผิดฐานอาชญากรรม 

ต่อมนุษยชาติ ได้ถูกยืนยันอีกหลายครั้งจากศาลภายในประเทศต่างๆ ตัวอย่างเช่น

• ประเทศฝรั่งเศส: ในคดี Barbie และ คดี Touvier ศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ได้วางหลักว่า การกระท�าความผิดทางอาญาจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือประสบความส�าเร็จได้จากการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดขึ้นโดย

อ�านาจสูงสุดของรัฐ ( in the name of a state practicing a policy of ideological hegemony)285 

• ประเทศเนเธอร์แลนด์: ศาลได้วางหลักในคดี Menten ว่า อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

เป็นอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนจากส่วนหนึ่งของระบบที่ตั้งอยู่บนความน่ากลัว หรือเป็นการกระท�าที่มีความเช่ือมโยงกับนโยบายที่มีผล 

กระทบโดยตรงกับกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ286

• ประเทศแคนาดา: ศาลสงูสดุแห่งประเทศแคนาดา (the Supreme Court of Canada) 

ได้วางหลักในคดี Finta ว่า สิ่งที่แบ่งแยกอาชญากรรมต่อมนุษยชาติออกจากความผิดอาญาฐานอื่นๆ ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา

แคนาดา (Canadian Criminal Code) นั่นก็คือ การกระท�าทารุณโหดร้าย (cruel) และการกระท�าที่ร้ายแรง (terrible) ซึ่งถือเป็น 

องค์ประกอบส�าคัญของความผิดฐานดังกล่าว โดยเกิดขึ้นจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติหรือการกระท�า

อันเป็นการรังควานต่อกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะพิเศษในด้านอัตลักษณ์หรือเชื้อชาติ287
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ประเด็นที่สอง 

การโจมตีหรือประทุษร้ายประชากรที่เป็นพลเรือนจ�าเป็นต้องมีนโยบายของรัฐหรือ 

องค์การหรอืไม่

หากพิจารณาจากมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (a) แห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ ซึ่งบัญญัติว่า “การโจมตี

ซึ่งกระท�าต่อพลเรือน หมายถึง การกระท�าหลายครั้งตามวรรคหนึ่ง ต่อพลเรือนที่เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐหรือองค์การ” จะเห็น

ได้ว่าการกระท�าความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐหรือองค์การ 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากธรรมนูญจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจส�าหรับ

อดีตประเทศยูโกสลาเวีย (ICTY) จะพบว่าธรรมนูญมิได้ก�าหนดให้นโยบายของรัฐ (state policy) เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของความ

รับผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึ่งแตกต่างไปจากการก�าหนดในธรรมนูญแห่งกรุงโรม แต่ในทางปฏิบัติของศาล ICTY พบว่า 

ศาลเองก็ไม่ได้ปฏิเสธถึงการมีอยู่ขององค์ประกอบในเรื่องดังกล่าว เพราะแม้ว่าธรรมนูญจะไม่ได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แต่ศาลก็

ยังเห็นว่าการกระท�าหรือการโจมตีโดยตรงต่อประชากรที่เป็นพลเรือน จะเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าการกระท�าดังกล่าวได้รับการสนับสนุน

จากนโยบายหรือแผนทีก่�าหนดข้ึนโดยรัฐหรือองค์กรใดองค์กรหนึง่อยูใ่นตวั โดยศาล ICTY ได้วางหลกัการส�าคญัเกีย่วกบัเรือ่งดังกล่าวไว้ 

ดังนี้ 

(๑) แม้ธรรมนูญจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจส�าหรับอดีตประเทศ

ยูโกสลาเวีย (ICTY) จะมิได้ก�าหนดให้นโยบายของรัฐ (state policy) เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของความรับผิดฐานอาชญากรรม

ต่อมนุษยชาติ แต่ศาลได้กล่าวถึงความส�าคัญขององค์ประกอบเรื่องนโยบายของรัฐอย่างชัดเจนในคดี The Prosecutor v Dragan  

Nikolić (1995) โดยศาลอธิบายว่าแม้ธรรมนูญ ICTY จะไม่ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐไว้อย่างชัดเจนก็ตาม แต่เป็นที่เข้าใจกันว่าการ

กระท�าความผิดฐานดังกล่าวย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการด�าเนินงานของปัจเจกชนคนหนึ่งคนใดแต่เพียงล�าพัง (they cannot be the 

work of isolated individuals alone)288

(๒) นโยบายอาจเกิดขึ้นจากการก�าหนดของรัฐหรือองค์การใดองค์การหนึ่ง โดยศาล 

ICTY ยืนยันว่า อาชญากรรมต่อมนุษยชาติไม่จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับนโยบายที่ก�าหนดขึ้นในระดับรัฐเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม นโยบาย

เช่นว่านี้ก็ไม่อาจเกิดขึ้นจากอ�านาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยล�าพัง289 การก�าหนดนโยบายที่จะน�าไปสู่ความรับผิดฐานอาชญากรรม

ต่อมนุษยชาติ อาจเกิดขึ้นได้จากการก�าหนดนโยบายขององค์การใดองค์การหนึ่งซึ่งครอบครองเขตพื้นใดพื้นหนึ่งตามความเป็นจริง  

(de facto control over territory) โดยในคดี The Prosecutor v. Dusko Tadić (๑๙๙๗) ศาลได้กล่าวว่า ความรับผิดฐาน 

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในรูปของนโยบายของรัฐซึ่งกระท�าต่อประชากรที่เป็นพลเมืองอย่างเป็นทางการ (formal 

state policy) ในกรณีที่มีการกระท�าอันเป็นการโจมตีพลเรือนโดยองค์การอื่นซึ่งมิใช่รัฐ (non-state actors) การพิสูจน์ให้เห็นว่า 

องค์การอืน่ซึง่มิใช่รัฐได้เข้าควบคมุเขตพ้ืนทีใ่ดพ้ืนทีห่นึง่เป็นการเฉพาะตามความเป็นจรงิ ย่อมถอืว่ามข้ีอเทจ็จรงิเพยีงพอทีจ่ะรบัฟังได้ว่า 

มีการกระท�าความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เกิดขึ้นจาก “นโยบายที่ไม่เป็นทางการ” (informal policy) ขององค์การอื่นซึ่ง

มิใช่รัฐ (non-state actors) นั้นแล้ว290 

  288 
The Prosecutor v Dragan Nikolić (Trial Chamber Review of the Indictment Pursuant to Rule 61 of  the Rules of Procedure and  

Evidence) IT-94-2-R61 (20 October 1995), para. 26. 
 289 

Prosecutor v. Nikolic, Review of the Indictment Pursuant to Rule 61, No. IT-94-2-R61, para. 26 (Oct 20, 1995).

 
290

 The Prosecutor v. Dusko Tadić (Trail Chamber Opinion and Judgment) IT-94-I-T (7 May 1997) para 654-55.
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ส่วนการค้นหานโยบายที่ไม่เป็นทางการเหล่านั้น สามารถสรุปได้จากเส้นทางของการ 

กระท�าที่ได้เกิดขึ้น (way in which the act occur) และหากการกระท�าดังกล่าวเกิดขึ้นในวงกว้าง (widespread) หรือเป็นระบบ 

(systematic) ส่ิงเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าการกระท�าดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย ไม่ว่านโยบายนั้นจะเป็นทางการ 

หรือไม่ก็ตาม ซึ่งท้ายที่สุดก็จะพบว่าการกระท�าความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือมีนโยบายก�าหนด 

ให้มีการกระท�าดังกล่าวเท่านั้น291 

(๓) การมีอยู่ของแผนหรือนโยบายไม่ได้ก่อให้เกิดเป็นองค์ประกอบของความรับผิดฐาน

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามธรรมนูญ ICTY แต่อย่างไรก็ดี เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินงานจะเป็นพยานหลักฐาน (evidentiary 

tool) เพื่อพิสูจน์ว่าได้มีการกระท�าต่อประชากรที่เป็นพลเรือน หรือมีการโจมตีในวงกว้างหรือเป็นระบบ 

ในคดี The Prosecutor v. Dragoljub Kunarac (2002) ศาลได้อธิบายว่า ไม่ว่าการโจมต ี

นั้นจะเกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย (policy) หรือแผน (plan) ในรูปแบบใดก็ตาม กรณีก็ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้อง 

พิสูจน์ให้เห็นถึงการมีอยู่ของนโยบายหรือแผนซ่ึงน�าไปสู่การโจมตีดังกล่าว เพราะการพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโจมตี 

โดยตรงต่อประชากรที่เป็นพลเรือน และพิสูจน์ให้เห็นว่าการโจมตีเกิดขึ้นในวงกว้างหรือเป็นระบบนั้นต่างหากที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบ

ของความรับผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อีกทั้งในการพิสูจน์องค์ประกอบทางกฎหมายดังกล่าวก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องแสดงให ้

เห็นว่าการโจมตีนั้นเป็นผลมาจากนโยบายหรือแผนที่มีอยู่ เพราะการโจมตีโดยตรงต่อประชากรที่เป็นพลเรือน และการโจมตีใน 

วงกว้างหรือเป็นระบบ ย่อมแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงได้ว่ามีนโยบายหรือแผนในการด�าเนินงานอยู่แล้ว ดังนั้น การมีอยู่ของนโยบาย

หรือแผนจึงอาจเป็นพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องในคดี (evidentially relevant) แต่ไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบทางกฎหมายของความ 

รับผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (not a legal element of the crime)292

(๔) ความแตกต่างระหว่าง“อย่างเป็นระบบ” (systematic) กับ“นโยบาย” (policy) การ

ตีความค�าว่า “อย่างเป็นระบบ” (systematic) ของศาล ICTR293 เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการก่อตั้งองค์กรหรือความร่วมมือประสาน

งานในระดับที่สูงมาก (very high degree of organization or orchestration) โดยศาลเห็นว่า “อย่างเป็นระบบ” (systematic) 

เป็นการกระท�าผ่านองค์กรโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรที่ส�าคัญของรัฐหรือเอกชน ซึ่งการ

นิยามดังกล่าวมีลักษณะตรงข้ามกับค�าว่า “นโยบาย” (policy) ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่า (more flexible)294

ศาล ICTY วางหลักดังกล่าวไว้ในคดี The Prosecutor v. Dusko Tadić (1997) ว่า 

นโยบายนั้นไม่จ�าเป็นต้องมีแบบแผนหรือเป็นทางการ (policy need not be formalized)295 ตัวอย่างเช่น การพิสูจน์ว่ามีการใช้

คลื่นความถี่ทางวิทยุเพื่อให้การสนับสนุนการฆ่าคนเป็นจ�านวนมาก (radio broadcasts advocating mass murder) ย่อมมีน�้าหนัก 

เพียงพอที่รับฟังได้ว่ามี “นโยบาย” นอกจากนี้ ศาล ICTY ยังให้ค�าแนะน�าใน คดี Tadić อีกว่าการมีอยู่ของนโยบาย ในบางสถานการณ์

อาจสรุปอย่างสมเหตุสมผลได้จากลักษณะของกระท�าที่เกิดขึ้น296

อย่างไรก็ดี เมื่อมีการร่างธรรมนูญกรุงโรมฯ ในเวลาต่อมา ได้มีการก�าหนดให้นโยบายของ 

รฐัหรือองค์การเป็นองค์ประกอบอย่างหนึง่ของความรับผิดฐานอาชญากรรมต่อมนษุยชาต ิ จงึถือได้ว่าเป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ีมกีารรับรอง 

องค์ประกอบในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการ297

 291
 อ้างแล้ว, para 653.

 292
 The Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vuković (Appeals Chamber Judgment) IT-96-23 and IT-96-

23/1-A (12 June 2002), para. 98.
 293

 Prosecutor v. Akayesu, Judgement, No. ICTR-96- 4-T (Sept. 2, 1998)
 294

 Darryl Robinson, อ้างแล้ว, p. 51. 
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 The Prosecutor v. Dusko Tadić (Trail Chamber Opinion and Judgment) IT-94-I-T (7 May 1997) para 653.
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 Darryl Robinson, อ้างแล้ว, p. 51.
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Caroline Fournet, อ้างแล้ว, p. 32.
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• การโจมตีหรือการก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง (a widespread attack) 

การโจมตีหรือการประทุษร้ายในวงกว้างย่อมแสดงถึงนัย “เชิงปริมาณ” (a more 

quantitative sense)298 กล่าวคือ การกระท�าความผิดต่างๆ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง จะต้องกระท�าต่อบุคคลหรือเหยื่อจ�านวนมาก

อย่างแพร่หลาย (the scale of victimization) หรือเป็นการกระท�าที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวาง (large-scale action) ซึ่งมี 

ความเกี่ยวข้องกับจ�านวนของเหยื่อ (substantial number of victims) ท่ีได้รับผลจากการกระท�าดังกล่าว โดยไม่สามารถ 

ก�าหนดจ�านวนขั้นต�่าที่แน่นอนได้ ซึ่งสัมพันธ์กับขอบเขตพื้นที่ของการกระท�าและจ�านวนเหยื่อหรือผู้เสียหาย ผลที่ตามมาก็คือ มีการ 

กระท�าความผิดต่างๆ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง หลายครั้งหลายครา (multiple acts) ต่อเหยื่อหรือบุคคลจ�านวนมากในพื้นที่แห่งหนึ่งๆ 

เป็นบริเวณกว้าง (large geographical area) หรือเป็นการโจมตีในพื้นที่ขนาดเล็ก (a small geographical area) แต่ส่งผลกระทบ 

ต่อพลเรือนเป็นจ�านวนมาก299 หรือน�ามาซึ่งการสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลทั้งหลายหรือผู้เดือดร้อนเสียหายในวงกว้าง  

(a substantial number of victims) ทัง้นี ้ การกระท�าต่างๆ นัน้อาจเป็นการกระท�าความผดิในลกัษณะเดยีวกนัแต่เพยีงอย่างเดยีว 

หรือเป็นการกระท�าความผิดคนละลักษณะคละกันไปก็ได้ ตัวอย่างเช่น กรณีอดีตประธานาธิบดี ซัดดัม ฮุสเซน แห่งประเทศอิรัก มีค�าสั่ง 

ให้ทหารโจมตีเมือง Ad-Dujayl เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ฆ่าผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้เป็นจ�านวนมาก (massacre) และท�าลายบ้านเรือน 

และโครงสร้างพื้นฐานของเมืองจนย่อยยับ ท�าให้มีผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท�าดังกล่าวเป็นจ�านวนมหาศาล300 หรือกรณีคดี 

Klaus Barbie301 ที่ถูกพิจารณาคดีในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๘๔-๑๙๘๗ ในหลายข้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรม 

ต่อมนุษยชาติ ขณะด�ารงต�าแหน่งผู้น�าเกสตาโป (Gestapo chief) กรณีสั่งกวาดล้างและกระท�าการทรมานและฆ่าชาวฝรั่งเศสผู้ร่วม 

ขบวนการต่อต้านเยอรมนี (French Résistance fighters) และทรมานผู้น�าขบวนการต่อต้านเยอรมนี (Jean Moulin) จนถึงแก่ 

ความตาย อีกทั้งสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิว (French Jews) หลายพันคนรวมทั้งเด็กก�าพร้าชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิว (orphaned 

Jewish children) จ�านวนหลายพันคนไปยังเมือง Auschwitz ตลอดจนในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง302 หรือกรณีวิกฤตความ

รุนแรงในประเทศเคนยา (the Kenya election violence)303 ที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นทั่วไปช่วงปลายปี 

ค.ศ. ๒๐๐๗ ต่อเนื่องมายังต้นปี ค.ศ. ๒๐๐๘ นาย Mwai Kibaki ผู้น�าพรรครัฐบาล (the Party of National Unity) ได้รับเลือกตั้ง 

เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหน่ึง หากแต่ผู้น�าฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายค้านไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง โดยกล่าวอ้างว่ามีการโกงการเลือก

ตั้งอย่างกว้างขวาง (widespread electoral fraud) พรรคฝ่ายรัฐบาลถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความรุนแรง ร่วมด้วย

การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ (the passive complicity) เป็นเหตุให้ประชาชนพลเรือนถูกฆ่าตายเป็นจ�านวนมาก  

ในขณะที่ประชาชนจ�านวนหลายแสนคนต้องอพยพถิ่นฐานเพื่อความปลอดภัย304 

 298
 โปรดดู Kai Ambos, Crimes against humanity and the International Criminal Court, in Sadat (ed), Forging a Convention for 

Crimes Against Humanity, 1st ed., Cambridge  University Press, 2011, p. 284. ในท�านองเดียวกัน Darryl Robinson, อ้างแล้ว, p. 47.
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 ICTY, Prosecutor v Blaskic, Case No. IT-95-14-T, “Trial Judgment”, 3 March 2000, para. 206; ICTY, Prosecutor v Kordic and 

Cerkez, Case No. IT-95-14/2-A, “Appeals Chamber Judgment”, 17 December 2004, para. 94; see also G. Werle, Principles of International 

Criminal Law, (TMC Asser Press, 2005), p. 225, para. 656. 
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 Barbie (Klaus) case, Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes et Autres v Klaus Barbie, Cass. Crim. 

6 octobre 1983 [1984] RGDIP 88; Barbie (Klaus) case, Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes et Autres v 

Klaus Barbie, Cass. Crim. 20 december 1985 [1986] RGDIP 90 and [1986] ILR 78 in Caroline Fournet, Genocide and Crimes Against Humanity, 

Misconceptions and Confusion in French Law and Practice, Oxford and Portland, Oregon 2013, pp. 59, 104.
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• การโจมตีหรือการประทุษร้ายอย่างเป็นระบบ (a systematic attack)

หากการโจมตหีรอืการประทษุร้าย (หรอืการก่อให้เกดิผลกระทบ) ในวงกว้างมุง่เน้นนยัเชิง 

ปริมาณการโจมตีหรือการก่อให้เกิดผลกระทบอย่างเป็นระบบมุ่งหมายถึงนัย “เชิงคุณภาพ” (a qualitative meaning)307 หรือ 

“วิธีด�าเนินการ” กล่าวคือการกระท�าความผิดต่างๆ ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคหนึ่งของธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้กระท�าข้ึนอย่าง 

เป็นระบบ มีการวางแผน มีการประสานงานและก�าหนดแนวทางการด�าเนินการเป็นขั้นเป็นตอน (high degree of orchestration 

and methodical planning)308 มีการก�าหนดองค์กรด�าเนินการในล�าดับชั้นต่างๆ และก�าหนดการด�าเนินการหรือการปฏิบัติการต่างๆ 

เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายของนโยบายของรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐที่มีอ�านาจ 

ศาล ICTR เคยอธิบายความหมายของค�าว่า “อย่างเป็นระบบ” ไว้ในคด ี Prosecutor v. 

Akayesu (1998)309 ว่า เป็นการกระท�าผ่านองค์กร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ส�าคัญ

ของรัฐหรือเอกชน (substantial public or private resources)

โดยนัยดังกล่าว การโจมตีหรือการประทุษร้ายอย่างเป็นระบบจึงต้องมีพื้นฐานมาจาก  

“นโยบาย” ของรัฐหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง (a State or organisational policy requirement) เป็นส�าคัญ รัฐบาลหรือองค์กรที่

มีอ�านาจท�าการก�าหนดนโยบายไว้ล่วงหน้า และองค์กรต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็รับนโยบายดังกล่าวไปด�าเนินการหรือปฏิบัติการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายนั้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวไม่จ�าเป็นต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ และไม่

จ�าเป็นต้องมีความชัดเจนครบถ้วน310 ผลที่ตามมา คือ การกระท�าความผิดต่างๆ เป็นการด�าเนินการตามขั้นตอนที่จ�าเป็นเพื่อให้บรรลุ

ในเรื่องนี้ ศาล ICTR ได้เคยอธิบายความหมายของค�าว่า “ในวงกว้าง” (widespread)  

ไว้ในคดี Prosecutor v. Akayesu (1998) โดยศาลเห็นว่าการโจมตีหรือการก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง สามารถพิจารณาจาก

ลักษณะของการโจมตีที่กระท�าในวงกว้าง (the large-scale nature of the attack) ซึ่งจะต้องมีความเสียหายเป็นจ�านวนมาก  

(massive) และความเสียหายนั้นต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอ (frequent) โดยความเสียหายต้องเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงและโดยตรงต่อกลุ่มบุคคล

ซึ่งเป็นเหยื่อจ�านวนมาก305

โดยนยัดงักล่าวข้างต้น การโจมตหีรอืการประทษุร้ายในวงกว้างจงึมุง่ทีก่ารก่อให้เกดิความ 

สูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกระทบต่อเหยื่อหรือบุคคลทั้งหลายในวงกว้าง306 เป็นส�าคัญ ไม่จ�าต้องมีความรุนแรงถึงระดับเป็นการ 

ขัดแย้งด้วยก�าลังอาวุธ (an armed conflict) ไม่ว่าภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ และไม่จ�าต้องครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่  

การโจมตีในวงกว้างจึงประกอบด้วยการกระท�าความผิดในลักษณะต่างๆ ซ�้าแล้วซ�้าเล่า และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เหยื่อหรือ 

ผูเ้สยีหายเป็นจ�านวนมาก ซึง่มิใช่กรณีของการกระท�าความผดิอาญาทีเ่ป็นเอกเทศต่อเหยือ่ทัง้หลายทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องหรอืเชือ่มโยงกนั 

(isolated crimes against unconnected victims)

 305
 Pre-Trial Chamber I, Katanga decision, ICC-01/04-01/07-717, paras 395 and 398; ICTR, The Prosecutor v. Akayesu, Case No. 

ICTR-96-40-T, “Trial Judgment”, 2 September 1998, para. 580. 
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 การโจมตีที่กว้างขวางอาจเป็นการโจมตีในลักษณะสะสมต่อเนื่องท�าให้เกิดผู้เสียหายวงกว้าง (cumulative effect of act) เช่น การกระท�าทรมาน

สะสมต่อเนื่องในวงกว้างโดยมีผู้เสียหายหลายคน ลักษณะนี้เป็นการโจมตีที่กว้างขวางประเภทมีความถี่ (frequency) ของการกระท�า หรือเป็นการโจมตีในลักษณะ

ครั้งเดียวแต่มีขนาดความเสียหายที่ใหญ่มากผิดปกติ (extraordinary magnitude) เช่น การใช้อาวุธร้ายแรงเช่นนิวเคลียร์ ถล่มครั้งเดียว แต่มีผู้เสียหายจ�านวนมาก 

ลักษณะนี้เป็นการโจมตีแบบกว้างขวางประเภทมีความรุนแรง (magnitude)  ในการกระท�า โปรดดู ปกป้อง ศรีสนิท, ค�าอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ, 

กรุงเทพ: โครงการต�าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖, หน้า ๖๙ - ๗๐.
 307

 โปรดดู Kai Ambos, อ้างแล้ว, p. 284.
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  Darryl Robinson, “Defining “Crime Against Humanity” at the Rome Conference,” The American Journal of International Law, 

Vol. 93, No. 1 (Jan., 1999), p. 47.
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 Prosecutor v. Akayesu, Judgement, No. ICTR-96- 4-T (Sept. 2, 1998) อ้างจากเชิงอรรถที่ 20 ใน Darryl Robinson, “Defining “Crime 

Against Humanity” at the Rome Conference,” The American Journal of International Law, Vol. 93, No. 1 (Jan., 1999), p. 47.
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เป้าหมายที่นโยบายของรัฐมุ่งหมายหรือมุ่งประสงค์ จึงสังเกตได้ว่าการกระท�าความผิดอาญาในลักษณะต่างๆ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง  

จึงกระท�าโดยองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจขององค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามสายการบังคับบัญชา ใช้กลไกหรือเคร่ืองมือ

อันเป็นทรัพยากรของรัฐในการด�าเนินการตามขั้นตอน ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้อ�านาจรัฐ กลไกและเครื่องมือของรัฐ ตลอดจนทรัพยากร

ของรัฐในการกระท�าความผิดต่างๆ นั้นย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ “รุนแรงยิ่งกว่า” การกระท�าที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว (Random) 

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐได้ “ดียิ่งกว่า” การกระท�าเป็นเอกเทศหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐ โดยนัย 

ดังกล่าว หากการโจมตีหรือการประทุษร้ายในวงกว้างมุ่งหมายการกระท�าที่ส่งผลกระทบ “เชิงปริมาณ” การโจมตีหรือการประทุษร้าย

อย่างเป็นระบบจึงมุ่งเน้นที่ “คุณภาพ”ของการกระท�าการ

ประเด็นปัญหาส�าคัญประการหนึ่งที่จะต้องพิจารณา คือ ความในข้อ ๗ วรรคหน่ึงของ

ธรรมนูญกรุงโรมฯ ใช้ถ้อยค�าว่า “การโจมตีในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบ” (a widespread or systematic attack) ท�าให้เกิดการ

ตคีวามว่าการกระท�าความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนษุยชาตจิะต้องเป็นการโจมตคีรบตามองค์ประกอบทัง้สองประการ (conjunctive) 

คือ เป็นการโจมตีอย่างกว้างขวาง (widespread) และอย่างเป็นระบบ (systematic) หรือเป็นการโจมตีตามองค์ประกอบอย่างใด 

อย่างหนึ่งเพียงประการเดียว (disjunctive) เท่านั้น

ต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ 

ถ้อยค�าว่า “widespread” or “systematic” ไว้ว่า การบัญญัติถ้อยค�าดังกล่าวในข้อ ๗ ของธรรมนูญกรุงโรมฯ เป็นการบัญญัติแบบ 

“เปิดทางเลือก” (presented in the alternative) ไว้ส�าหรับการใช้และการตีความกฎหมาย โดยศาลเห็นว่าหากการโจมตีดังกล่าว 

เกิดขึ้นในวงกว้าง (widespread) กรณีก็ไม่จ�าต้องพิจารณาต่อไปว่าการโจมตีนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ (systematic) ด้วยหรือไม่311 

ดังนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าการโจมตีต่อประชากรที่เป็นพลเรือน เป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นในวงกว้าง ศาลก็จะจ�ากัดอ�านาจในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้เฉพาะกรณีนี้เพียงกรณีเดียวเท่านั้น 

ดังจะเห็นว่าหากตีความให้การโจมตีหรือการประทุษร้ายต่อประชากรพลเรือนต้องเข้า 

องค์ประกอบทั้งสองประการ (conjunctive) คือ เป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นในวงกว้าง (widespread) และกระท�าอย่างเป็นระบบ  

(systematic) ย่อมเป็นการตีความกฎหมายทีจ่�ากดัขอบเขตมากจนเกินไป ในขณะเดยีวกัน หากตคีวามการโจมตหีรือการประทษุร้ายว่า 

ต้องเป็นไปตามองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึง่เพียงประการเดยีว (disjunctive) กอ็าจเป็นการตคีวามแบบขยายขอบเขตมากจนเกนิไป 

ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงบัญญัติไว้ในลักษณะแบบเปิดทางเลือก (disjunctive) โดยก�าหนดให้การโจมตีนั้นต้องมีที่มาจากการก�าหนด

นโยบายจากผู้มีอ�านาจ (authority) ซึ่งการก�าหนดเช่นนี้ย่อมมีส่วนส�าคัญในการบรรเทาความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นจากการตีความ

แบบเปิดทางเลอืกซึง่ท�าให้การตคีวามถูกจ�ากดัให้แคบลงได้นัน่เอง312 ตวัอย่างเช่น การกระท�าอนัเป็นการรงัควาน (prosecution) ทีจ่ะ 

ถือเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาต ิ ต้องเป็นการกระท�าอันมลัีกษณะเป็นการโจมตโีดยตรงต่อประชากรทีเ่ป็นพลเรือน ซึง่มีความเกีย่วข้อง 

กับการกระท�าที่หลากหลาย (multiple acts) และเป็นการกระท�าตามนโยบายของรัฐ (policy element) และการโจมตีนั้นต้อง

เกิดขึ้นในวงกว้างหรือกระท�าอย่างเป็นระบบ (widespread or systematic) ซึ่งหากอัยการ (prosecutor) เลือกที่จะพิสูจน์

ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นองค์ประกอบแต่เฉพาะเร่ือง “เป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นในวงกว้าง (widespread)” เพียงอย่างเดียว การพิสูจน์

องค์ประกอบเรื่อง “เป็นการโจมตีอย่างเป็นระบบ (systematic)” ย่อมไม่มีความจ�าเป็นต้องกล่าวถึง ทั้งนี้ เพราะมีองค์ประกอบ

เรื่องนโยบาย (policy element) เป็นข้อพิสูจน์เพื่อถ่วงดุลน�้าหนักความน่าเชื่ออยู่แล้ว ในทางกลับกัน หากอัยการประสงค์จะพิสูจน์ 

ให้เห็นองค์ประกอบว่า “เป็นการโจมตีอย่างเป็นระบบ” (systematic) แต่เพียงอย่างเดียว การพิสูจน์องค์ประกอบว่า “เป็นการโจมตี 

 311
 Pre-Trial Chamber I, Katanga decision, ICC-01/04-01/07-717, para. 412; see also ICTY, Prosecutor v Kunarac et al, Case No. 

IT-96-23 & IT-96-23/1-A, “Appeals Chamber Judgment”, 12 June 2002, para. 93.
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 Darryl Robinson, “Defining “Crime Against Humanity” at the Rome Conference,” The American Journal of International Law, 

Vol. 93, No. 1 (Jan., 1999), p. 51.
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อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าโดยนัยดังกล่าว แม้ถ้อยค�าดังท่ีปรากฏในข้อ ๗ วรรค

หนึ่ง ของธรรมนูญกรุงโรมฯ จะใช้ถ้อยค�าว่า “การโจมตีในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบ” (a widespread or systematic attack) 

แต่เม่ือพิจารณาเนื้อหาขององค์ประกอบส่วนนี้ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ย่อมจะท�าให้เห็นว่าการโจมตีหรือการประทุษร้ายเช่นนั้น

จะต้องมีลักษณะทั้งในวงกว้างและอย่างเป็นระบบ “ประกอบกัน” ด้วยนั่นเอง

ข.๒) ผู้กระท�า “รู้ถึง” การโจมตีหรือการประทุษร้าย (หรือการก่อให้เกิดผลกระทบ) ใน

วงกว้างหรืออย่างเป็นระบบต่อประชาชนพลเรือนเช่นนั้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีข้อพิจารณาตามล�าดับ ดังนี้ 

ประเดน็ทีห่นึง่ ความหมายของการรูถ้งึการโจมตทีีก่่อให้เกดิความรบัผดิฐานอาชญากรรม 

ต่อมนุษยชาติ (Crimes against humanity committed “with knowledge of the attack”)

ข้อ ๗ วรรคหนึ่งของธรรมนูญกรุงโรมฯ ก�าหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่า ความรับผิดอันเกิดจาก 

การกระท�าอันเป็นการโจมตีหรือการประทุษร้ายในวงกว้างหรือกระท�าอย่างเป็นระบบต่อประชากรพลเรือนนั้น อย่างน้อยที่สุด  

ผู้กระท�าจะต้องรู้ถึงการโจมตีหรือการประทุษร้ายดังกล่าว (at least be aware of the attack)314 ทั้งนี้ การรู้ (knowledge) ของ 

ผู้กระท�าความผิดย่อมเป็นไปตามข้อ ๓๐ (๓) ของธรรมนูญกรุงโรมฯ ซึ่งก�าหนดว่า “การรู้” (knowledge) หมายถึงการรู้ส�านึก  

(awareness) ถึงสภาวการณ์ที่เป็นอยู่หรือผลที่จะเกิดขึ้นโดยทั่วไปจากสภาวการณ์ดังกล่าว315 

การที่ธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้ก�าหนดองค์ประกอบเรื่องการโจมตีในวงกว้างหรืออย่างเป็น

ระบบย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญและเป็นองค์ประกอบหลัก (essential and central element) ที่มีผลเป็นการ 

ยกระดับความรับผิดทางอาญาทั่วไป (ordinary crime) ไปสู่ความรับผิดทางอาญาที่ร้ายแรงที่สุดต่อมวลมนุษยชาติ (the most  

serious crimes known to humanity) ดังนั้น ความรับผิดของบุคคลที่ได้กระท�าความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจึงต้อง 

เกิดจากการที่บุคคลนั้นได้รู้ถึงองค์ประกอบทางกฎหมายที่เป็นสาระส�าคัญและเป็นองค์ประกอบหลักของความรับผิดอาญาร้ายแรง 

ดังกล่าวด้วย มิฉะนั้นกรณีอาจเป็นการละเมิดต่อหลักกฎหมายอาญาที่ว่า “actus non facit reum nisi mens sit rea”316

ประเด็นที่สอง ขอบเขตของการรู้ถึงการกระท�าความผิด

การกระท�าความผิดอาญาในประการต่างๆ ข้างต้นอันเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีหรือการ 

ประทษุร้ายต่อประชากรพลเรือนโดยตรงดงักล่าวข้างต้นนัน้ ผูก้ระท�าความผดิอาญาร้ายแรงอนัมลีกัษณะเป็นอาชญากรรมต่อมนษุยชาต ิ

จะต้องกระท�าโดย “รู้ถึงการกระท�าความผิด” ของตน ซึ่งจะต้องครอบคลุมทั้งในสองระดับ317 กล่าวคือ ระดับที่หนึ่ง การรู้ถึงการโจมตี 

หรือการประทุษร้ายในวงกว้างและอย่างเป็นระบบต่อประชากรพลเรือนโดยตรง ผู้กระท�าจึงย่อมต้องรู้หรือทราบถึงนโยบายของรัฐหรือ 

องค์การอันเป็นที่มาหรือสาเหตุของการด�าเนินการเช่นนั้นซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างรุนแรงและกว้างขวาง 

และระดับที่สอง การรู้ว่าการกระท�าต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของตนเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีหรือการประทุษร้ายเช่นนั้น โดยนัยดังกล่าว 

การรู้ถึงการโจมตีหรือการประทุษร้ายต่อประชากรพลเรือนในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบจึงเป็นเง่ือนไขหรือ “องค์ประกอบด้านจิตใจ

 313
  Darryl Robinson, “Defining “Crime Against Humanity” at the Rome Conference,” The American Journal of International Law, 

Vol. 93, No. 1 (Jan., 1999), p. 48.
 314

  Darryl Robinson, อ้างแล้ว, p. 51.
 315

  Rome Statute, Article 30 Mental element 

3.  For the purposes of this article, “knowledge” means awareness that a circumstance exists or a consequence will occur in the ordinary 

course of events. “Know” and “knowingly” shall be construed accordingly.
 316

  Darryl Robinson, อ้างแล้ว, p. 52.

 
317

  โปรดดู Robert Cryer, Hakan Friman, Darryl Robinson and Elizabeth Wilimshurst, An Introduction to International Criminal Law 

and Procedure, 2nd ed., Cambridge University Press, 2010, p. 244.

อย่างกว้างขวาง” (widespread) ย่อมไม่จ�าเป็นต้องกล่าวถึงเช่นกัน ทั้งนี้ เพราะองค์ประกอบเรื่อง “ประชากร” (population) จะ

แสดงถึงขนาด (element of scale) ของความเสียหาย และความหลากหลายของการกระท�า (course of conduct) ที่เกิดขึ้นอยู่ใน

ตัวแล้วนั่นเอง313 
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ตัวอย่างเช่น ศาลสูงสุดในประเทศแคนาดาเคยวางหลักเรื่ององค์ประกอบเก่ียวกับเจตนา 

(mental element) ไว้ในคดี Regina v. Finta (1994) โดยศาลกล่าวว่า องค์ประกอบเรื่องเจตนาที่จะน�าไปสู่ความรับผิดฐาน

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติจะต้องเป็นเร่ืองที่ผู ้กระท�าความผิดได้รู ้ถึงข้อเท็จจริงหรือสภาวการณ์อันน�าไปสู่การกระท�าความผิด 

ตามองค์ประกอบของความรับผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ319 ซึ่งการวางหลักของศาลสูงสุดแคนาดาคดีนี้ได้ถูกน�าไปกล่าวอ้างอิง

อีกครั้งในคดี Tadić โดยศาล ICTY320 

ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ ศาล ICTY ได้วางหลักไว้ในคดี The Prosecutor v. Dario Kordić and 

Mario Čerkez (2001) ว่า ผู้กระท�าความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนษุยชาตต้ิองเข้าใจถงึบรบิทแวดล้อมทัง้หมดของการกระท�าของตน 

(understand the overall context of his act) กล่าวคือ ผู้กระท�าความผิดต้องรู้ว่าการกระท�าของตนเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตี 

ในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบต่อประชากรที่เป็นพลเรือน ซึ่งเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานตามนโยบายหรือแผนนั้น321

กรณีจึงกล่าวได้ว่า ผู้กระท�าความผิดต้องรู้ว่าการกระท�าของตนได้ก่อให้เกิดการโจมตี

อย่างกว้างขวางต่อประชากรที่เป็นพลเรือน และรู้ว่าการกระท�าของตนเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตี322 อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์ถึงการรู้

ของผู้กระท�าความผิดนั้นไม่จ�าเป็นต้องพิสูจน์ไปถึงขนาดว่าผู้กระท�าความผิดได้รู้ถึงลักษณะของการโจมตีทั้งหมด (all characteristics 

of the attack) หรือรายละเอียดของแผนหรือนโยบายของรัฐหรือองค์การ (the precise details of the plan or policy of the 

State or organization) ด้วยแต่อย่างใด323

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อ ๗ แห่งธรรมนุญกรุงโรมฯ แล้ว ไม่ปราฏว่าการกระท�า 

ความผิดอาญาร้ายแรงในลักษณะอาชญากรรมต่อมนุษยชาติต้องการ “เจตนาพิเศษ” แต่ประการใด ดังนั้น กรณีจึงไม่ต้องพิสูจน์ถึง 

“มูลเหตุจูงใจ” (motive) ของผู้กระท�าความผิด324 

เมื่อได้พิจารณาองค์ประกอบความผิดของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

จึงกล่าวได้ว่าองค์ประกอบภายในหรือเชิงเนื้อหาตาม “บริบทเฉพาะ” นี้เองที่เป็นเงื่อนไขส�าคัญที่ท�าให้ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” 

แตกต่างไปจาก “ความผิดอาญาสามัญทั่วไป” ตามกรอบกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ กล่าวคือ การกระท�าอันไร้มนุษยธรรม 

 318
 โปรดดู Kai Ambos, อ้างแล้ว, p. 288.

 319
 Regina v. Finta, [1994] 1 S.C.R. 701, 819. Darryl Robinson, in “Defining “Crime Against Humanity” at the Rome Conference,” 

The American Journal of International Law, Vol. 93, No. 1 (Jan., 1999), p. 51.
 320

 Prosecutor v. Tadic, Opinion and Judgment, No. IT-94-1-T, para. 658-59, (May 7, 1997), 36 ILM at 946.
 321

 The Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez (Trial Chamber Judgment) IT-95-14/2 (26 February 2001), para. 185.
 322

 For a comparable approach, see ICTY, Prosecutor v. Kunarac et al, Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1-A, (Appeals Chamber  

Judgment), 12 June 2002, para. 102; S. R. Lee, The International Criminal Court, The Making of the Rome Statute, Issues, Negotiations,  

Results, (Kluwer Law International, 1999), p. 98, FN 55; G. Werle, Principles of International Criminal Law, Part Four: Crimes Against  

Humanity, (TMC Asser Press, 2005), p. 231, para. 669.
 323

  Pre-Trial Chamber I, The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, (Judgment of 15 June 2009), ICC-01/05-01/08, paras 87-88, 

in International Criminal Court, “SITUATION IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC IN THE CASE OF THE PROSECUTOR v. JEAN-PIERRE BEMBA 

GOMBO,” in http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc699541.pdf, August, 2014, p. 30/186.
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 Guenael Mattraux, Crimes against Humanity in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunals for the former  

Yukoslavia and for Rwanda, Havard International Law Review, Winter 2002, p. 11.

ที่เพิ่มเติมขึ้น” (an additional mental element)318 ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเจตนาทั่วไป (general mens rea) ในการ 

กระท�าความผดิอาญาต่างๆ นัน้ เช่น การฆ่าคนตายโดยเจตนา การข่มขนืกระท�าช�าเราโดยเจตนา การบงัคบับคุคลให้สญูหายโดยเจตนา  

ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๓๐ ของธรรมนูญกรุงโรมฯ 
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 325
 คดี Tadic ICTY (International Criminal Tribunal of the former Yugoslavia) Appeal Chamber, Decision of 2 october 1995,  

paragraphs 57 - 58.
 326

ประเทศภาคีแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ หลายประเทศได้น�าอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติมาก�าหนดเป็นความผิดตามกฎหมายหมายในประเทศ 

ของตนอีกด้วย เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศแคนาดา ประเทศอิสราเอล
 327

 ความตอนหนึ่งในอารัมภบท (Preamble) ของธรรมนูญกรุงโรมฯ

(๒.๒) ผลทางกฎหมายของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

เมื่อการกระท�าความผิดอาญามีสถานะทางกฎหมายเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามลักษณะ 

และองค์ประกอบความผิดในประการต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว การก่ออาชญากรรมเช่นน้ันจึงขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ 

พื้นฐาน ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่าฝืนต่อธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่าง 

ประเทศ การพิจารณาการกระท�าอาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งเป็น “ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ” ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 

การก่อตัง้และความมัน่คงของประชาคมระหว่างประเทศ (the foundations and security of the international community) 

หรือกระทบต่อความสงบสุขและความมั่นคงระหว่างประเทศ (international peace and security)325 จึงอยู่นอกขอบอ�านาจของ 

ศาลภายในประเทศ326 และตกอยูใ่นเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ ในฐานะ “ศาลเสริม” จากศาลภายในประเทศ เนือ่งจาก 

“อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งอยู ่ในความห่วงใยของประชาคมระหว่างประเทศโดยรวมจะต้องไม่ถูกปล่อยไปโดยมิได้รับการ

ลงโทษ”327 อย่างไรก็ตาม ธรรมนูญแห่งกรุงโรมฯ ก็ได้ก�าหนด “ข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญา” (Grounds for excluding criminal 

responsibility) ไว้บางประการเช่นกัน

ดังนั้น ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึง (๒.๒.๑) การเสนอเรื่องอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นคดีต่อศาล

อาญาระหว่างประเทศ และ (๒.๒.๒) ข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญา 

(๒.๒.๑) การเสนอเรื่องอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นคดีต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ  

(International Criminal Court - ICC)

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นการกระท�าความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ

ฐานความผิดหนึ่งที่อยู่ในเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) อย่างไรก็ตาม ธรรมนูญกรุงโรมฯ ก็ได้ก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยว

กับอ�านาจในการพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศไว้เป็นการเฉพาะโดยชัดแจ้ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเสนอเรื่องอาชญากรรม 

ต่อมนุษยชาติเป็นคดีต่อศาลอาญาระหว่างประเทศจะกระท�าได้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเก่ียวกับขอบอ�านาจของศาลอาญาระหว่าง

ประเทศตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขส�าคัญสองลักษณะ ได้แก่ ก. เงื่อนไขเชิงรูปแบบ: เงื่อนไขเกี่ยวกับ

ความผูกพันตามข้อก�าหนดของธรรมนูญ กรุงโรมฯ และ ข. เงื่อนไขเชิงเนื้อหา: เงื่อนไขเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการก่ออาชญากรรม

ต่อมนุษยชาติ

ในลักษณะต่างๆ ได้กระท�าขึ้นในฐานะเป็นส่วนหนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งของการโจมตีหรือการกระท�าความผิดอาญาร้ายแรงที่กว้างขวาง 

ยิ่งข้ึน (as part of a broader criminal attack) กล่าวอีกนยัหน่ึง อาชญากรรมต่อมนษุยชาติจึงประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคญั 

สองประการร่วมกนั ได้แก่ การกระท�าความผดิอาญาสามญั (the individual crime) เป็น “ความผิดพ้ืนฐาน” (constitutive crimes)  

(เช่น การฆ่าคนตายโดยเจตนา การท�าลายล้าง การบังคับบุคคลให้สูญหาย...) และ “บริบทแวดล้อม” ของการกระท�าความผิดอาญา 

เหล่านัน้ (“contextual aspect” of the crimes - “chapeau”) อันได้แก่ การโจมตหีรือการประทุษร้ายประชากรพลเรือนในวงกว้าง

และอย่างเป็นระบบ (a widespread or systematic attack) ซึ่งเป็นเสมือนกรอบใหญ่หรือเป้าหมายที่แท้จริงของการกระท�าความผิด

อาญาสามัญเหล่านั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่นโยบายของรัฐมุ่งหมายหรือมุ่งประสงค์เป็นส�าคัญ
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ก.๑) หลกัความผูกพันของรัฐต่อธรรมนุญกรุงโรมฯ: การเข้าเป็นภาคีหรือให้สตัยาบัน

ตามหลักความผูกพันของรัฐต่อสนธิสัญญาดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น รัฐจะมีความ

ผูกพันตามสนธิสัญญาก็ต่อเมื่อรัฐได้แสดงเจตจ�านงชั้นสุดท้ายว่าจะผูกพันตามข้อก�าหนดต่างๆ ในสนธิสัญญา กล่าวคือ การให้สัตยาบัน

หรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบที่จะเข้าผูกพันต่อสนธิสัญญา328 ซึ่งย่อมมีผลเท่ากับรัฐนั้นได้เข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาน้ัน 

และผูกพันรัฐในอันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ในสนธิสัญญานั้นโดยสุจริต (in good faith)329

ดังนั้น โดยผลของการให้สัตยาบันและการเข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมฯ รัฐได้ยอมรับ

เขตอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศส�าหรับอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ แล้ว330 นอกจากนี้ 

รัฐภาคียังมีพันธกรณีทั่วไปต่อศาลอาญาระหว่างประเทศด้วย กล่าวคือ รัฐภาคีต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่ศาลอาญาระหว่าง

ประเทศในการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องร้องด�าเนินคดีอาญาภายในเขตอ�านาจของศาล331 อีกทั้งรัฐภาคียังจะต้องประกันด้วยว่ามี

กระบวนการตามกฎหมายภายในของตนที่จะสามารถน�ามาใช้ได้ส�าหรับความร่วมมือทุกรูปแบบแก่ศาลอาญาระหว่างประเทศ332 

นอกจากนี้ การให้สัตยาบันหรือเข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมฯ ของรัฐหนึ่ง ยังอาจมี

ผลเป็นการขยายเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศเหนืออาชญากรรมร้ายแรงดังกล่าวที่ได้กระท�าขึ้นในรัฐอื่นหรือกระท�าโดย

บุคคลที่มิได้มีสัญชาติของรัฐภาคี กล่าวคือ ในกรณีที่อาชญากรรมหนึ่งหรือมากกว่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าได้กระท�าขึ้นได้รับการเสนอต่อ

อัยการโดยรัฐภาคี หรอือัยการได้เริ่มการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับอาชญากรรมนั้น ศาลอาญาระหว่างประเทศอาจใช้เขตอ�านาจของ

ตนได้ หากรัฐดังต่อไปนี้รัฐใดรัฐหนึ่งหรือมากกว่านั้นเป็นภาคีของธรรมนูญกรุงโรมฯ หรือยอมรับเขตอ�านาจของศาล ได้แก่ รัฐเจ้าของ

ดินแดนซ่ึงการกระท�าอาชญากรรมที่เป็นปัญหาได้เกิดขึ้นในดินแดน หรือรัฐที่จดทะเบียนเรือหรืออากาศยาน หากอาชญากรรมได้

กระท�าขึ้นบนเรือหรืออากาศยานดังกล่าว และรัฐซึ่งบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมถือสัญชาติ333

ก.๒) ข้อยกเว้นความผูกพันของรัฐต่อธรรมนูญกรุงโรมฯ: การยอมรับเขตอ�านาจ

ศาลอาญาระหว่างประเทศโดยมิได้เป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรม

ในทางตรงกนัข้าม รฐัทีย่งัมไิด้เข้าเป็นภาคใีนธรรมนญูกรงุโรมฯ ซ่ึงรวมถึงรัฐทีไ่ด้ลงนาม 

รับรองธรรมนูญกรุงโรมฯ แล้ว หากแต่ยังมิได้ให้สัตยาบันแก่ธรรมนูญดังกล่าวด้วย โดยหลักแล้ว รัฐเหล่านี้ย่อมไม่มีความผูกพันตาม 

ข้อก�าหนดต่างๆ ในธรรมนูญกรุงโรมฯ อีกทั้งศาลอาญาระหว่างประเทศย่อมไม่มีเขตอ�านาจเหนืออาชญากรรมร้ายแรงที่ได้กระท�าขึ้น 

ในรัฐเหล่านั้น ตามหลักความผูกพันของรัฐต่อสนธิสัญญาดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น โดยนัยดังกล่าว รัฐเหล่านี้จึงมิอาจยื่นเรื่อง

 328
 Vienna Convention on the law of treaties, Article 11, MEANS OF EXPRESSING CONSENT TO BE BOUND BY A TREATY.

 329
 Vienna Convention on the law of treaties, Article 26, “PACTA SUNT SERVANDA”.

 330
 Rome Statute, Article 12 Preconditions to the exercise of jurisdiction, paragraph 1.

 331
 Rome Statute, Part 9, INTERNATIONAL COOPERATION AND JUDICIAL ASSISTANCE, Article 86 General cooperation to cooperate.

 332
 Rome Statute, Article 88 Availiability of procedures under national law.

 333 
Rome Statute, Article 12 Preconditions to the exercise of jurisdiction, paragraph 2.

ก. เงื่อนไขเชิงรูปแบบ: เงื่อนไขเกี่ยวกับความผูกพันตามข้อก�าหนดของธรรมนูญ

กรุงโรมฯ

การเสนอเรื่องอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นคดีเพื่อให้ศาลอาญาระหว่างประเทศ

พิจารณา อยู่ภายใต้เงื่อนไขเชิงรูปแบบเกี่ยวกับความผูกพันของรัฐตามข้อก�าหนดต่างๆ ในธรรมนูญกรุงโรมฯ อันจะท�าให้ธรรมนูญ 

กรุงโรมฯ มีผลใช้บังคับกับรัฐและรัฐนั้นยอมรับเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ความผูกพันของรัฐต่อธรรมนูญกรุงโรมฯ 

และการยอมรับเขตอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศของรัฐเกิดขึ้นได้ในสองกรณี ได้แก่ ก.๑) หลักความผูกพันของรัฐต่อธรรมนุญ 

กรุงโรมฯ: การเข้าเป็นภาคีหรือให้สัตยาบัน และ ก.๒) ข้อยกเว้นความผูกพันของรัฐต่อธรรมนูญกรุงโรมฯ : การยอมรับเขตอ�านาจศาล

อาญาระหว่างประเทศโดยมิได้เป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรม

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
108



ข. เงื่อนไขเชิงเนื้อหา: เงื่อนไขเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการก่ออาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติ

โดยที่ศาลอาญาระหว่างประเทศได้จัดตั้งขึ้นในลักษณะสถาบันถาวรและมีอ�านาจ 

เหนือบุคคลในกรณีเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดซ่ึงอยู่ในความห่วงใยของประชาคมระหว่างประเทศเป็นส�าคัญ337 ศาลอาญา 

ระหว่างประเทศ จึงมีเขตอ�านาจจ�ากัดและเคร่งครัด หากศาลอาญาระหว่างประเทศมีเขตอ�านาจเหนือเฉพาะแต่อาชญากรรมร้ายแรง 

สี่ลักษณะดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคหนึ่งแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ อันได้แก่ อาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์ (The crime  

of genocide)338 อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crimes against humanity)339 อาชญากรรมสงคราม (War crimes)340 และ

อาชญากรรมอันเป็นการรุกราน (The crime of aggression)341 อย่างไรก็ตาม อาชญากรรมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามตามเง่ือนไข

เกี่ยวกับการกระท�าความผิดตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขส�าคัญสองประการ ได้แก่ ข.๑) เงื่อนไข 

เกี่ยวกับช่วงเวลาของการกระท�าความผิดอาญาร้ายแรง และ ข.๒) เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้กระท�าความผิดอาญาร้ายแรง

ข.๑) เงื่อนไขเกี่ยวกับช่วงเวลาของการกระท�าความผิดอาญาร้ายแรงกับการมีผลใช้ 

บังคับของธรรมนูญกรุงโรมฯ 

การกระท�าความผดิอาญาร้ายแรงลกัษณะต่างๆ ตามธรรมนญูกรงุโรมฯ ทีจ่ะเสนอให้ 

ศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณาได้นัน้ จะต้องเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีศาลอาญาระหว่างประเทศมีเขตอ�านาจ342 กล่าวอีกนัยหน่ึง 

 334 
Rome Statute, Article 11 Preconditions to the exercise of jurisdiction, paragraph 2. 

“2. If a State becomes a Party to the Statute after is entry into force, the Court may exercise its jurisdiction only with respect to crimes 

committed after the entry into force of this Statute for that State, …..”.
 335

 Rome Statute, Article 12 Preconditions to the exercise of jurisdiction, paragraph 3.

“3. If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration 

lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State shall  

cooperate with the Court without any delay or exception in accordance with Part 9”.
 336

 Rome Statute, Article 4 Legal status and powers of the Court. 
 337

 Rome Statute, Article 1 The Court.
 338

 Rome Statute, Article 6 Genocide.
 339

 Rome Statute, Article 7 Crimes against humanity.
 340

 Rome Statute, Article 8 War crimes.
 341

 Rome Statute, Article 5 Crimes within the jurisdiction of the Court, paragraph 2. 

 
342 

ศาลอาญาระหว่างประเทศมีเขตอ�านาจนับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

อาชญากรรมร้ายแรงที่ได้กระท�าข้ึนในดินแดนของรัฐเหล่านี้ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ และศาลอาญาระหว่างประเทศจะมีเขต

อ�านาจเหนืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรัฐเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐนั้นได้เข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมฯ แล้วเท่านั้น334

อย่างไรก็ตาม หากรัฐที่ยังมิได้เข้าเป็นภาคีในธรรมนูญกรุงโรมฯ ประสงค์จะยื่นเรื่อง 

อาชญากรรมร้ายแรงต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ รัฐนั้นสามารถกระท�าเช่นนั้นได้ หากได้แสดงเจตนา “ยอมรับอ�านาจ” ศาลอาญา 

ระหว่างประเทศส�าหรับอาชญากรรมร้ายแรงคดีใดคดีหนึ่ง อันเป็นการยอมรับอ�านาจศาล “เป็นการเฉพาะคราว” (ad hoc  

acceptance) ก็ได้335 ในกรณีเช่นนั้น ศาลอาญาระหว่างประเทศก็จะมีเขตอ�านาจเหนือความผิดหรืออาชญากรรมที่ได้กระท�าขึ้นใน

รัฐนั้นได้โดยทันที โดยนัยดังกล่าว ศาลอาญาระหว่างประเทศจึงอาจปฏิบัติหน้าที่และใช้อ�านาจตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ 

เหนือดินแดนของรัฐภาคี และเหนือดินแดนของรัฐอื่นใดตามความตกลงพิเศษ336

อนึ่ง แม้รัฐจะเข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมฯ หรือยอมรับอ�านาจศาลอาญาระหว่าง

ประเทศเพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่การเสนอเรื่องอาชญากรรมร้ายแรงต่อศาลอาญาระหว่างประเทศได้ยังจะต้อง

เป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอีกด้วย

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
109



อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่รัฐเข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมฯ ภายหลังจากที่ธรรมนูญ

กรุงโรมฯ มีผลใช้บังคับแล้ว ศาลอาญาระหว่างประเทศจะใช้เขตอ�านาจของตนเฉพาะกับอาชญากรรมที่กระท�าขึ้นหลังจากที่ธรรมนูญ

กรุงโรมฯ มีผลใช้บังคับกับรัฐนั้น เว้นแต่รัฐนั้นจะยอมรับการใช้อ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศส�าหรับอาชญากรรมที่เป็นปัญหา 

(การยอมรับอ�านาจศาลเฉพาะคดี)346 

ข.๒) เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้กระท�าความผิดอาญาร้ายแรง

การกระท�าอันเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรืออาชญากรรมในลักษณะอ่ืนที่อยู่ใน

เขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ จะต้องกระท�าขึ้นโดย “บุคคลธรรมดา” เท่านั้น347 ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาที่ก่ออาชญากรรม

ที่อยู่ในเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศจะต้องรับผิดชอบการกระท�าของตนและต้องรับโทษ (individually responsible 

and liable for punishment) ตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ348 ทั้งนี้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้กระท�าความผิดอาญาร้ายแรงเช่น

นั้นในลักษณะใดๆ กล่าวคือ เป็นผู้กระท�าความผิดนั้นแต่โดยล�าพัง (as an individual) หรือร่วมกับบุคคลอื่น (jointly with another 

person) หรือกระท�าผ่านบุคคลอื่น (through another person)  เป็นผู้สั่งการ ขอร้องหรือชักจูงให้มีการประกอบอาชญากรรมซึ่งได้

กระท�าลงแล้วหรือถึงขั้นพยายามกระท�าความผิดแล้ว เป็นผู้ให้การสนับสนุน ยุยง หรือให้ความช่วยเหลือใดๆ เพื่ออ�านวยความสะดวก

แก่การกระท�าความผิดเช่นนั้น หรือมีส่วนในการก่ออาชญากรรมเช่นนั้น349 

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ก่ออาชญากรรมดังกล่าวจะต้องรับผิดและรับโทษก็เฉพาะแต่ใน

กรณีที่บุคคลนั้นได้กระท�าการอันเป็นองค์ประกอบส�าคัญของความผิดโดย “มีเจตนาและรู้”350 ปัญหาที่จะต้องพิจารณา คือ อย่างไร

จึงจะถือว่ามีเจตนา อย่างไรจึงจะถือว่ารู้ ต่อปัญหาประการแรกนั้น ธรรมนูญกรุงโรมฯ ก�าหนดข้อพิจารณาว่าบุคคลมีเจตนาเมื่อใดไว้ใน

สองกรณี ได้แก่ กรณีเจตนาต่อการกระท�า และกรณีเจตนาต่อผลของการกระท�า กรณีเจตนาต่อการกระท�า (in relation to conduct) 

บุคคลมีเจตนาเมื่อบุคคลนั้น “ตั้งใจ” ที่จะ “เข้าร่วม” ในการกระท�า351 ส่วนกรณีเจตนาต่อผล (in relation to a consequence)  

บุคคลมีเจตนาเมื่อบุคคลนั้น “ตั้งใจให้เกิดผล”ดังกล่าว หรือ “รู้ส�านึก” ว่าจะเกิดผลเช่นนั้นขึ้นเป็นเหตุการณ์ปกติ352 ในขณะที่  
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 Rome Statute, Article 11 Jurisdiction ratione temporis, paragraph 1.

“1. The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute.”.
 344

 Rome Statute, Article 126 Entry into force, paragraph 1.
 345

 Rome Statute, Article 126 Entry into force, paragraph 2.
 346

 Rome Statute, Article 11 Jurisdiction ratione temporis, paragraph 2.
 347

 Rome Statute, Article 25 Individual criminal responsibility, paragraph 1.

“1. The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute.”.
 348

 Rome Statute, Article 25 Individual criminal responsibility, paragraph 2.
 349

 Rome Statute, Article 25 Individual criminal responsibility, paragraph 3.
 350

 Rome Statute, Article 30 Mental element, paragraph 1.

“1. Unless otherwise provided, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of 

the Court only if the material elements are committed with intent and knowledge.”.
 351

 Rome Statute, Article 30 Mental element, paragraph 2 (a).

 
352

 Rome Statute, Article 30 Mental element, paragraph 2 (b).

ศาลมีเขตอ�านาจเฉพาะกับอาชญากรรมซึ่งกระท�าขึ้นหลังจากที่ธรรมนูญกรุงโรมฯ มีผลบังคับใช้343 ซึ่งได้แก่วันแรกของเดือนถัดจาก

วันที่หกสิบหลังจากวันที่ยื่นสัตยาบันสาร สารให้ความยอมรับ สารให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่หกสิบต่อเลขาธิการ

สหประชาชาติ344 ส�าหรับรัฐแต่ละรัฐที่ให้สัตยาบัน ให้ความยอมรับ ให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติต่อธรรมนูญศาลฯ นี้ หลังจาก

การมอบสัตยาบันสาร สารให้ความยอมรับ สารให้ความเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่หกสิบแล้ว ให้ธรรมนูญกรุงโรมฯ มีผลบังคับ

ใช้ในวันแรกของเดือนถัดจากวันที่หกสิบหลังจากการยื่นสัตยาบัน สารให้ความยอมรับ สารให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารโดยรัฐ

ดังกล่าว345  
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ก. กรณีมีความบกพร่องเกี่ยวกับผู้กระท�าความผิด 

ความบกพร่องเกี่ยวกับผู้กระท�าความผิดอันจะเป็นข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญา

ตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ ประกอบด้วยความบกพร่องสองประการส�าคัญ ได้แก่ ก.๑) ความบกพร่องเกี่ยวกับอายุของ 

ผู้กระท�าความผิด และ ก.๒) ความบกพร่องเกี่ยวกับความรู้ส�านึกของผู้กระท�าความผิด

ก.๑) ความบกพร่องเกี่ยวกับอายุของผู้กระท�าความผิด 

ธรรมนูญกรุงโรมฯ ก�าหนดว่าศาลอาญาระหว่างประเทศไม่มีเขตอ�านาจเหนือ

บุคคลที่มีอายุต�่ากว่าสิบแปดปี ในขณะที่กระท�าการอันเป็นการก่ออาชญากรรมตามที่ถูกกล่าวหา355

ก.๒) ความบกพร่องเกี่ยวกับความรู้ส�านึกของผู้กระท�าความผิด

นอกจากความบกพร่องเกีย่วกบัอายขุองผูก้ระท�าความผดิแล้ว ธรรมนญูกรงุโรมฯ 

ยังได้ก�าหนดเหตุยกเว้นความรับผิดทางอาญาอีกประการหนึ่ง คือ ความบกพร่องเกี่ยวกับความรู้ส�านึกของผู้กระท�าความผิด เช่น  

ผู้กระท�าความผิดเป็นโรคจิตหรือมีความบกพร่องทางจิต (mental disease or defect) หรือตกอยู่ในสภาวะมึนเมา (a state of  

intoxication) ซึ่งท�าให้บุคคลนั้นไม่อาจรับรู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระท�า (unlawfulness) สภาพของการกระท�าของ

ตน หรือความสามารถที่จะควบคุมการกระท�าของตนได้356 

ข. กรณีมีความจ�าเป็นอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก

นอกจากความบกพร่องเก่ียวกับผู้กระท�าความผิดอันจะเป็นข้อยกเว้นความรับผิด

ทางอาญาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ธรรมนูญกรุงโรมฯ ยังได้ก�าหนดข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญาอันเนื่องมาจากกรณีมีความจ�าเป็นอัน

เนื่องมาจากปัจจัยภายนอกอีกด้วย ซึ่งได้แก่ ข.๑) ความจ�าเป็นเพื่อคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สิน และ ข.๒) ความจ�าเป็นอันเนื่องจาก

สภาพการณ์บังคับ

ข.๑) ความจ�าเป็นเพื่อป้องกันหรือคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สิน 

ธรรมนูญกรุงโรมฯ ก�าหนดว่าบุคคลไม่ต้องรับผิดทางอาญา หากว่าในขณะที่

ประกอบอาชญากรรม บุคคลนั้นกระท�าการโดยมีเหตุผลเพื่อป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น หรือในกรณีของอาชญากรรมสงคราม เพื่อ

ป้องกันทรัพย์สินที่จ�าเป็นต่อความอยู่รอดของตนหรือของบุคคลอื่น หรือป้องกันทรัพย์สินที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจทางทหาร357

 353
 Rome Statute, Article 30 Mental element, paragraph 3.

 
354

 Rome Statute, Article 31 Grounds for excluding criminal responsibility, paragraph 2.

นอกจากนี้ ศาลอาญาระหว่างประเทศยังอาจพิจารณามูลเหตุส�าหรับการยกเว้นความรับผิดทางอาญาตามสนธิสัญญา หลักการ และกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่าง

ประเทศทีใ่ช้บังคับ รวมถงึหลักการท่ีเป็นท่ียอมรบัของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการขัดกนัด้วยอาวธุกไ็ด้ (Rome Statute, Article 21 Applicable law)
 355

 Rome Statute, Article 26 Exclusion of jurisdiction over personne under eighteen.
 356

 Rome Statute, Article 31 Grounds for excluding criminal responsibility, paragraph 1 (a) (b).
 357

 Rome Statute, Article 31 Grounds for excluding criminal responsibility, paragraph 1 (c).

“การรู้” นั้นหมายถึงการ “รู้ส�านึก” ว่าสภาวการณ์มีอยู่หรือผลจะเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ปกติ ทั้งนี้ “รู้” และ “โดยรู้” ต้องตีความ 

ไปตามนั้น353

(๒.๒.๒) ข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญา

ธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้ก�าหนดข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญาของบุคคลผู้กระท�าความ

ผิดอาญาที่อยู่ในเขตอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศไว้บางประการ ทั้งนี้ ศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นผู้มีอ�านาจวินิจฉัยมูลเหตุ

ส�าหรับการยกเว้นความรับผิดทางอาญาที่มีการเสนอต่อศาล354 ข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญาแบ่งออกได้เป็นสองกรณี ได้แก่ ก. กรณี

มีความบกพร่องเกี่ยวกับผู้กระท�าความผิด และ ข. กรณีมีความจ�าเป็นอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก
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 358 
Rome Statute, Article 31 Grounds for excluding criminal responsibility, paragraph 1 (d).

 359
 Rome Statute, Part 3. General Principles of Criminal Law.

๓.๒.๒ หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ

เมื่อได้พิจารณากฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ 

ทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้น อันได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วย

ศาลอาญาระหว่างประเทศแล้ว จะสังเกตได้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศทั้งสองฉบับดังกล่าวได้ก�าหนดหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิด

อาญาระหว่างประเทศไว้ในท�านองเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยหลักกฎหมายส�าคัญสามประการ ได้แก่ ๑. หลักการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา

และผู้เสียหาย ๒. หลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักการไร้ความคุ้มกัน ๓. หลักความเป็นเอกเทศและอ�านาจเหนือของกฎหมายอาญา

ระหว่างประเทศ
๑. หลักการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหาย

กติการะหว่างประเทศฯ และธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้ก�าหนดหลักกฎหมายระหว่างประเทศในทางอาญา 

เพื่อคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดอาญาระหว่างประเทศทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิด ได้แก่  

๑.๑ หลักความรับผิดอาญาของผู้ถูกกล่าวหา และในส่วนทีเ่กีย่วกบัผูไ้ด้รบัความเสยีหายจากการกระท�าความผดิ ได้แก่ ๑.๒ หลกัการ

เยยีวยาความเสยีหาย

๑.๑ หลักความรับผิดอาญาของผู้ถูกกล่าวหา

แม้ในทางระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศที่รับรองและคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ขั้นพื้นฐานของบุคคลดังเช่นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองก็ดี กฎหมายระหว่างประเทศที่ก�าหนดให้ 

ผู้กระท�าความผิดอาญาร้ายแรงต้องได้รับโทษทางอาญา ดังเช่น ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ359 ก็ดี ต่างก็ได ้

ก�าหนดบทบญัญัตทิีเ่ป็นการรับรองและคุม้ครองสิทธขิองบคุคลผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท�าความผดิอาญาไว้เช่นกนั อนัได้แก่ ประการทีห่นึง่ 

หลักไม่มีความรับผิดไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย ประการที่สอง หลักการสันนิษฐานความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวว่ากระท�าความผิด และ 

ประการที่สาม หลักการตีความอาชญากรรมโดยเคร่งครัด 

ประการที่หนึ่ง หลักไม่มีความรับผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย 

บคุคลทีก่ระท�าการอย่างหนึง่อย่างใดและถกูกล่าวหาว่าการกระท�าเช่นนัน้เป็นความความผดิกฎหมาย 

ระหว่างประเทศหรือเป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศ จะต้องปรากฏชัดเจนเสียแต่ในเบื้องต้นว่าการกระท�าการเช่นนั้นมีกฎหมาย 

บัญญัติให้เป็นความผิด กล่าวอีกนัยหนึ่ง หาก “ในขณะที่บุคคลกระท�าการ” อย่างหนึ่งนั้น ไม่มีกฎหมายก�าหนดให้การกระท�าเช่นน้ัน 

เป็นความผดิแล้ว บคุคลทีก่ระท�าการเช่นนัน้ย่อมไม่มคีวามผดิ และแม้ต่อมาจะได้มกีฎหมายก�าหนดให้การกระท�าเช่นนัน้เป็นความผิด 

ก็ตาม กฎหมายนั้นก็ “ไม่มีผลย้อนหลัง” ให้เป็นโทษแก่บุคคลที่กระท�าการนั้นแต่อย่างใด หลักดังกล่าวเป็นไปตาม “หลักความชอบ

ด้วยกฎหมายอาญา” (Nullum Crimen Sine Lege, Nulla Poena Sine Lege) ผลที่ตามมาก็คือ บุคคลที่กระท�าการนั้น (ซึ่งยังไม่มี

กฎหมายก�าหนดให้เป็นความผิด) จึงไม่มีความรับผิดและย่อมไม่ต้องรับโทษใดๆ 

ข.๒) ความจ�าเป็นอันเนื่องจากสภาพการณ์บังคับ

นอกจากความความจ�าเป็นเพื่อป้องกันหรือคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินแล้ว 

ธรรมนูญกรุงโรมฯ ยังได้ก�าหนดเหตุยกเว้นความรับผิดทางอาญาของบุคคลอีกประการหนึ่ง คือ ความจ�าเป็นอันเนื่องจากสภาพการณ์

บังคับ กล่าวคือ การกระท�าการที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงที่อยู่ในเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นมี

สาเหตุมาจากสภาพบังคับอันเป็นผลมาจากการคุกคามต่อความตายที่ใกล้จะถึง (duress resulting from a threat of imminent 

death) หรือต่อการบาดเจ็บทางกายอย่างสาหัส (imminent serious bodily harm) ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น และบุคคลนั้นได้กระท�า

การที่จ�าเป็นและสมเหตุผลในการหลีกเลี่ยงจากการคุกคามดังกล่าว ทั้งนี้ การคุกคามดังกล่าวอาจกระท�าโดยบุคคลอื่นหรือเกิดขึ้นจาก

สภาวการณ์อื่น นอกเหนือการควบคุมของบุคคลนั้นก็ได้358

อย่างไรกต็าม ในการกระท�าการทีถ่กูกล่าวหา บคุคลนัน้จะต้องไม่มเีจตนาทีจ่ะ 

ก่อให้เกิดอันตรายยิ่งไปกว่าอันตรายที่จะหลีกเลี่ยง
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 360 
ICCPR, Article 15, paragraph 1. 

 361
 Rome Statute, Article 22 Nullum crimen sine lege.

 362
 Rome Statute, Article 11 Jurisdiction ratione temporis.

 363
 Rome Statute, Article 23 Nullum crimen sine lege.

 364
 Rome Statute, Article 24 Non-retroactivity ratione personae.

 365 
ICCPR, Article 14, paragraph 2.

 366
 Rome Statute, Article 66 Presumption of innocence.

• ธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้รับรองหลักดังกล่าวไว้ในข้อ ๖๖ วรรคหนึ่ง366 ความว่า “บุคคลย่อมได้รับ

การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ในศาลฯ ได้ว่ากระท�าความผิดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ”  

• กติการะหว่างประเทศฯ รับรองหลักไม่มีความรับผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมายไว้อย่างชัดแจ้ง  

ในข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง360 ความว่า “บุคคลไม่ต้องรับผิดทางอาญาเพราะกระท�าหรืองดเว้นกระท�าการใดซึ่งในขณะที่กระท�าไม่เป็นความ

ผิดอาญาตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ และจะลงโทษให้หนักกว่าโทษท่ีมีอยู่ในขณะที่ได้กระท�าความผิดอาญา 

ไม่ได้...”

• ธรรมนูญกรุงโรมฯ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง รับรองหลักไม่มีความผิดโดยไม่มีกฎหมาย361 โดยก�าหนด

ว่า “บุคคลไม่ต้องรับผิดอาญาตามธรรมนูญศาลฯ นี้ เว้นแต่ ในขณะที่การกระท�าเกิดขึ้น การกระท�านั้นเป็นอาชญากรรมที่อยู่ในเขต

อ�านาจของศาล” ประกอบกับข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง362 ดังที่ก�าหนดว่า “ศาลฯ มีเขตอ�านาจเฉพาะกับอาชญากรรมซึ่งกระท�าขึ้นหลังจาก

ที่ธรรมนูญศาลฯ นี้ มีผลบังคับใช้” หลักไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย363 ก็ได้รับการรับรองไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ โดยก�าหนดไว้ในข้อ 

๒๓ ความว่า “บุคคลที่ถูกศาลฯ พิพากษาลงโทษต้องได้รับโทษตามที่ธรรมนูญศาลฯ นี้บัญญัติไว้เท่านั้น” ซึ่งย่อมหมายความว่าบุคคล

จะต้องรับโทษก็เฉพาะแต่ที่กฎหมาย ซึ่งในที่นี้ได้แก่ธรรมนูญกรุงโรมฯ ก�าหนดไว้เท่านั้น และไม่เกินกว่าที่ธรรมนูญกรุงโรมฯ ก�าหนด 

นอกจากนี้ ข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง ก็รับรองหลักการไม่มีผลย้อนหลังของกฎหมายเหนือบุคคล364 อีกด้วย ดังที่ก�าหนดว่า “บุคคลไม่ต้องรับ

ผิดทางอาญาตามธรรมนูญศาลฯ นี้ส�าหรับการกระท�าก่อนที่ธรรมนูญศาลฯ จะมีผลบังคับใช้” 

นอกจากนี ้ หากในระหว่างการพิจารณาคดขีองศาลอาญาระหว่างประเทศเกีย่วกับการกระท�าความผดิ 

อาญา มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดนั้น กติการะหว่างประเทศฯ ได้ก�าหนดให้ศาลต้องใช้บังคับ

กฎหมายที่เป็นคุณแก่ผู้กระท�าความผิด ดังความที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ตอนท้าย ความว่า “...หากภายหลังการกระท�า 

ความผิดนั้น ได้มีบัญญัติของกฎหมายก�าหนดโทษเบาลง ผู้กระท�าความผิดย่อมได้รับประโยชน์จากบทบัญญัตินั้น” ในท�านองเดียวกัน 

ธรรมนูญกรุงโรมฯ ก็ได้ก�าหนดให้ศาลต้องใช้บังคับกฎหมายที่เป็นคุณแก่ผู้กระท�าความผิดเช่นเดียวกัน ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๒๔  

วรรคสอง ความว่า “ในกรณีทีมี่การเปล่ียนแปลงกฎหมายทีบ่งัคบัใช้ต่อคดก่ีอนทีจ่ะมคี�าพพิากษาถงึทีส่ดุ ให้ใช้กฎหมายทีเ่ป็นคณุบงัคับ 

แก่บุคคลที่ถูกสอบสวน ถูกฟ้องร้อง หรือถูกพิพากษา”

ประการที่สอง หลักการสันนิษฐานความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิด

นอกจากหลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�า 

ความผิดยังได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอีกประการหนึ่ง กล่าวคือ ตราบใดที่ยังไม่มีค�าพิพากษาของศาลว่าบุคคลนั้นกระท�า 

ความผดิตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายทีใ่ช้บงัคบัในขณะกระท�าความผดิ ผูถ้กูกล่าวหาย่อมได้รบัการสนันษิฐานว่าเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ หลกัการ

สนันษิฐานความบริสุทธิข์องผู้ถูกกล่าวหากไ็ด้รับการรับรองไว้โดยชดัแจ้งทัง้ในกตกิาระหว่างประเทศฯ และในธรรมนญูกรงุโรมฯ เช่นกนั

กติการะหว่างประเทศฯ นอกจากจะได้รับรองความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคลในการ

พิจารณาของศาลและคณะตุลาการ และในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งตนต้องหาว่ากระท�าความผิดแล้ว กติการะหว่างประเทศฯ ยังได้

รับรองหลักการสันนิษฐานความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาไว้โดยชัดแจ้งในข้อ ๑๔ วรรคสอง365 ซึ่งก�าหนดว่า “บุคคลทุกคนซึ่งต้องหา

ว่ากระท�าความผิดอาญา ต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด”
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ประการที่สาม หลักการตีความอาชญากรรมโดยเคร่งครัด

ในท�านองเดียวกับกฎหมายอาญาทั่วไปท่ีการตีความถ้อยค�าหรือนิยามของความผิดอาญาต้อง

กระท�าโดยเคร่งครัด กฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศก็ต้องตีความโดยเคร่งครัดเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อ

คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา ดังที่ธรรมนูญกรุงโรมฯ ก�าหนดไว้ในข้อ ๒๒ วรรคสอง368 ความว่า “ค�านิยามของอาชญากรรมต้อง

ได้รับการตีความอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ขยายความด้วยการอนุมานเปรียบเทียบ ในกรณีที่มีความคลุมเครือ ค�านิยามต้องได้รับการ

ตีความให้เป็นคุณแก่บุคคลที่ถูกสอบสวน ถูกฟ้องร้อง หรือถูกพิพากษา”

 
367

 ICCPR, Article 14, paragraph 3 (g).
 

 368
 Rome Statute, Article 22 Nullum crimen sine lege.

 
369 

ICCPR, Article 2, paragraph 3 (a) (b) (c).
 370

 Rome Statute, Article 68 Protection of the victims and witnesses and their participation in the proceedings, paragraph 1.

๑.๒ หลักการเยียวยาความเสียหาย

หากกติการะหว่างประเทศฯ และธรรมนูญกรุงโรมฯ ก�าหนดหลักการต่างๆ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว กฎหมายระหว่างประเทศทั้งสองฉบับน้ียังได้ก�าหนดหลักกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง

สิทธิของผู้เสียหายและสิทธิของพยานอีกด้วย ได้แก่ หลักการคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย และหลักการ

คุ้มครองพยาน

หลักการคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย

ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท�าความผิดอาญาระหว่างประเทศย่อมได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมายระหว่างประเทศ อกีทัง้มีสิทธไิด้รับการเยยีวยาความเสยีหายจากผูก้ระท�าความผดิอาญานัน้ด้วย หลกัการคุม้ครองและเยยีวยา

ความเสียหายแก่ผู้เสียหายมีก�าหนดไว้ทั้งในกติการะหว่างประเทศฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธรรมนูญกรุงโรมฯ

• กตกิาระหว่างประเทศฯ รบัรองสทิธทิีจ่ะได้รบัการเยยีวยาความเสยีหายของผูไ้ด้รบัเสยีหายจากการ 

กระท�าอนัเป็นการฝ่าฝืนสิทธแิละเสรีภาพตามทีรั่บรองไว้ในกตกิาระหว่างประเทศฯ นี ้โดยก�าหนดให้รฐัภาคแีต่ละรฐัจะต้องให้หลกัประกนั 

สทิธดิงักล่าวของผู้เสียหายในสามประการ ดังที่ก�าหนดไว้ใน ข้อ ๒ วรรคสาม369 ได้แก่ 

ประการที่หนึ่ง 

ประกันว่าบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนจะต้องได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริง (an  

effective remedy) โดยไม่ต้องค�านึงว่าการละเมิดนั้นจะกระท�าโดยบุคคลซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ (persons acting in an official 

capacity) 

ประการที่สอง

ประกันว่าบุคคลที่เรียกร้องการเยียวยาเช่นนั้นมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากฝ่ายตุลาการ 

ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอ�านาจ หรือหน่วยงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด และประกันว่าจะพัฒนาช่องทางการเยียวยา 

ด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาล (the possibilities of judicial remedy) และ

ประการที่สาม 

ประกันว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจต้องบังคับให้มีการเยียวยา เมื่อบุคคลนั้นมีสิทธิได้รับการเยียวยา

• ธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้รับรองหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหายไว้โดยชัดแจ้งใน 

ข้อ ๖๘370 ซึ่งประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทางร่างกาย จิตใจ และสิทธิอย่างอื่นของผู้เสียหาย เช่น สิทธิในศักดิ์ศรี  

นอกจากนี้ ธรรมนูญกรุงโรมฯ ยังก�าหนดด้วยว่าการตัดสินลงโทษบุคคลจะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อแน่ใจ 

ว่าบุคคลนั้นกระท�าความผิด ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๖๖ วรรคสาม ความว่า “ในการพิพากษาลงโทษจ�าเลย ศาลฯ ต้องแน่ใจว่าจ�าเลย 

เป็นผู้กระท�าความผิดโดยปราศจากความสงสัยตามสมควร”

โดยนยัดงักล่าว ธรรมนญูกรงุโรมฯ จงึก�าหนดเพิม่เตมิว่าบคุคลผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท�าความผดิจะถกู

บังคับให้เบิกความเป็นปรปักษ์ต่อตนเอง หรือจะถูกบังคับให้รับสารภาพผิดมิได้ ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๔ วรรคสาม (ช)367 
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 371
 Rome Statute, Article 43 The Registry, paragraph 6.

 372 
Rome Statute, Article 75 Reparations to victims, paragraph 1. 

 373 
Rome Statute, Article 79 Trust Fund, paragraph 1.

 374
 Rome Statute, Article 75 Reparations to victims, paragraph 2.

 
375

 Rome Statute, Article 68 Protection of the victims and witnesses and their participation in the proceedings, paragraph 5.

สทิธใินความเป็นอยู่ส่วนตัว ทั้งนี้ ในการก�าหนดมาตรการให้ความคุ้มครอง ศาลอาญาระหว่างประเทศจะต้องพิจารณาปัจจัยทั้งหลาย 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายด้วย เช่น อายุ เพศ สุขภาพ ตลอดจนลักษณะของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชญากรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศ หรือความรุนแรงต่อเพศ (sexual or gender violence) หรือความรุนแรงต่อเด็ก (violence 

against children) ทั้งนี้ อัยการจะต้องด�าเนินมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระหว่างการสอบสวนและการด�าเนินคดี 

ต่ออาชญากรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ หน่วยผู้เสียหายและพยาน (a Victims and Witnesses Unit)371 ที่จัดตั้งขึ้นในส�านักทะเบียน 

ของศาลอาญาระหว่างประเทศ อาจแนะน�าอยัการและศาลฯ เก่ียวกับมาตรการคุม้ครอง การจดัการด้านความปลอดภัย การให้ค�าปรกึษา 

และความช่วยเหลือทีเ่หมาะสมแก่ผู้เสียหายซึง่มาขึน้ศาล และรบัรองสทิธขิองผูเ้สยีหายในการแสดงความเหน็ในกรณทีีไ่ด้รบัผลกระทบ 

ต่อประโยชน์ส่วนตัว (the personal interests) ของตน ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๖๘ วรรคสาม ความว่า “ในกรณีที่ประโยชน์ส่วนตัว

ของผู้เสยีหายได้รบัผลกระทบ ศาลต้องอนญุาตให้ผู้เสียหายสามารถแสดงความเหน็ (views) และข้อวิตกกงัวล (concerns) ของตนได้  

และต้องพิจารณาในขั้นตอนของกระบวนพิจารณาที่ศาลเห็นว่าเหมาะสม...” 

นอกจากนี้ ธรรมนูญกรุงโรมฯ ยังได้รับรองสิทธิของผู้เสียหายในการได้รับการเยียวยาค่าเสียหาย

ส�าหรับความเสียหายที่ได้รับจากการกระท�าความผิดอาญาอีกด้วย ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๗๕ วรรคหนึ่ง372 ความว่า “ให้ศาลฯ ก�าหนด

หลักการในการเยียวยา (principles relating to reparations) แก่ผู้เสียหาย รวมทั้งการชดใช้คืน (restitution) ค่าสินไหมทดแทน 

(compensations) และการฟื้นฟูสภาพ (rehabilitation) ในค�าสั่งศาล ศาลฯ อาจก�าหนดขอบเขตและระดับความเสียหาย ความสูญ

เสีย และการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายหรือที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย และให้ศาลฯ แถลงหลักการในการเยียวยาส�าหรับคดีที่ก�าลัง

พิจารณาอยู่นั้น ไม่ว่าจะได้รับการร้องขอหรือโดยศาลฯ เห็นสมควรเองในสถานการณ์เฉพาะ” 

เพื่อประโยชน์ในการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายดังกล่าว ธรรมนูญกรุงโรมฯ ยังได้ก�าหนดให้ 

จัดตั้งกองทุนขึ้น (Trust Fund)373 ตามมติของสมัชชารัฐภาคี เพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายจากอาชญากรรมภายในเขตอ�านาจของศาล

อาญาระหว่างประเทศ และของครอบครัวของผู้เสียหายนั้น ด้วยเหตุนี้ ในการพิพากษาว่าผู้ต้องหามีความผิด ศาลฯ จึงอาจมีค�าสั่ง

โดยตรงต่อผู้นั้นก�าหนดการเยยีวยาท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้เสียหาย และอาจส่ังให้การเยยีวยาแก่ผู้เสียหายนัน้กระท�าโดยผ่านกองทนุ (ทีจ่ดัตัง้

ขึน้ตามธรรมนญูกรงุโรมฯ) ก็ได้ ทั้งนี้ ดังที่ก�าหนดไว้ใน ข้อ ๗๕ วรรคสอง374  

• หลักการคุ้มครองพยานที่จะเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาคดี

นอกจากผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดอาญาจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศแล้ว พยานที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดอาญาก็ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในธรรมนูญกรุงโรมฯ ซึ่งได้รับรองหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพยานไว้ในฐานะเดียวกับผู้เสียหาย โดยก�าหนดไว้ใน

ข้อ ๖๘ วรรคหนึ่ง ของธรรมนูญกรุงโรมฯ เช่นกัน ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

นอกจากนี ้ ธรรมนญูกรงุโรมฯ ยงัได้ก�าหนดมาตรการคุม้ครองพยานในการเข้าร่วมในกระบวนพิจารณา 

คดีอีกด้วย โดยเฉพาะมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของพยานที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยพยานหลักฐานหรือข้อมูลใดๆ

ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๖๘ วรรคห้า375 ความว่า “ในกรณีที่การเปิดเผยพยานหลักฐานหรือข้อมูลตามธรรมนูญศาลฯ นี้ อาจน�าไปสู่

อันตรายร้ายแรงต่อความปลอดภัยของพยานหรือครอบครัวของพยาน อัยการอาจไม่เปิดเผยพยานหลักฐานหรือข้อมูลเช่นนั้น แล้วยื่น

เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนั้นแทน เพื่อความมุ่งประสงค์ของกระบวนพิจารณาใดๆ ที่ด�าเนินมาก่อนหน้าที่จะเริ่มการพิจารณาคดี...”

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
115



 376
 Rome Statute, Article 27 Irrelevance of official capacity, paragraph 1.

  
Rome Statute, Article 28 Responsibility of commanders and other superiors, paragraph 1.

 
377  

Rome Statute, Article 28 Responsibility of commanders and other superiors, paragraph 1.

๒ หลักการไม่เลือกปฏบัิติและหลกัการไร้ความคุ้มกนั

บคุคลทัง้หลายผู้กระท�าความผดิอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศจะต้องได้รบัการพจิารณาความผดิและลงโทษ

โดยไม่มีการเลือกปฏบิติั ไม่ว่าบคุคลเหล่านัน้จะเป็นผู้กระท�าความผิดหรือมส่ีวนร่วมในการกระท�าความผิด และไม่ว่าบคุคลนัน้จะเป็นเจ้า

พนกังานในต�าแหน่งหน้าทีใ่ดหรอืแม้เป็นเจ้าพนกังานในระดบัผู้บงัคบับญัชาก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายอาญาระหว่างประเทศจะต้องเป็น

ไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัโดยไม่ค�านงึถงึสถานะของบคุคล อย่างไรกต็าม กรณีจะเป็นอย่างไร หากเจ้าพนักงานระดบัปฏบิติัการ

ได้รบัค�าสัง่อันมชิอบด้วยกฎหมายจากผูบ้งัคับบญัชาและจะต้องปฏิบตัติามค�าส่ังอันมชิอบนัน้ นอกจากน้ี การท่ีกฎหมายภายในของรฐัได้

ก�าหนดความคุ้มกนัให้แก่บคุคลใดอนัเนือ่งจากสถานะของบคุคลนัน้กม็อิาจถูกหยบิยกขึน้กล่าวอ้างเพือ่ทีจ่ะไม่บังคบัใช้ธรรมนูญกรงุโรมฯ

แก่บุคคลนัน้แต่อย่างใด

ธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้รับรองหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักการไร้ความคุ้มกันได้รับการรับรองไว ้

โดยชัดแจ้ง โดยก�าหนดไว้ในสองกรณ ีได้แก่ ๒.๑ กรณีหลักทัว่ไป และ ๒.๒ กรณีหลักความรับผิดของเจ้าพนกังาน

๒.๑ กรณีหลักทั่วไป

หลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักการไร้ความคุ้มกัน ได้รับการรับรองไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ โดย

ก�าหนดเป็น “หลกัทัว่ไป”

• หลักทั่วไปเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง376 โดยก�าหนดให้ใช้บังคับธรรมนูญศาลฯ ต่อบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

โดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆ บนพื้นฐานของสถานะทางการ (official capacity) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานะทางการในฐานะประมุข

ของรัฐหรือผู้น�ารัฐบาล (Head of State or Governement) สมาชิกของรัฐบาลหรือรัฐสภา ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้ง (an elected  

representative) หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาล (a government official) ไม่ได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทางอาญาตามธรรมนูญศาลฯ นี้

ไม่ว่ากรณีใด และจะไม่เป็นมูลเหตุให้ลดหย่อนโทษ

• หลักการไร้ความคุ้มกัน

ธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้รับรองหลักการไร้ความคุ้มกันไว้ในข้อ ๒๗ วรรคสอง โดยก�าหนดว่า 

ความคุ้มกัน (immunities) หรือระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาความพิเศษ (special procedural rules) ที่ใช้บังคับกับสถานะทางการ

ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ต้องไม่ขัดขวางการใช้เขตอ�านาจศาลอาญาระหว่าง

ประเทศเหนือบุคคลนั้น

๒.๒ กรณีหลักความรับผิดของเจ้าพนักงาน

นอกจากหลักทั่วไปเก่ียวกับการไม่เลือกปฏิบัติและการไร้ความคุ้มกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว ธรรมนูญ 

กรุงโรมฯ ยังได้ก�าหนดหลักความรับผิดของเจ้าพนักงานไว้เป็นการเฉพาะอีกด้วย ทั้งในระดับผู้บัญชาการหรือผู้บังคับบัญชา และหลัก 

ความรับผิดของเจ้าพนักงานระดับปฏิบัติการ

หลักความรับผิดของผู้บัญชาการหรือผู้บังคับบัญชา

ธรรมนูญกรุงโรมฯ จะต้องบังคับใช้แก่บุคคลทั้งหลายโดยไม่เลือกปฏิบัติและไร้ความคุ ้มโดย 

ไม่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการ ดังนั้น ผู้บัญชาการก็ดี หรือผู้บังคับบัญชาก็ดี จึงต้องรับผิดชอบทางอาญาต่ออาชญากรรมในเขตอ�านาจ

ของศาลอาญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้ก�าหนดหลักความรับผิดในส่วนนี้ออกเป็นสองกรณี ได้แก่ กรณีผู้บัญชาการ

ทหาร และกรณีผู้บังคับบัญชาในกรณีอื่น

• กรณีผู้บัญชาการทหาร 

ข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง377 แห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ ก�าหนดให้ผู ้บัญชาการทหาร (a military 

commander) หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยพฤตินัยเสมือนผู้บัญชาการทหารต้องรับผิดทางอาญาต่ออาชญากรรมภายในเขตอ�านาจ

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 Rome Statute, Article 33 Superior orders and prescription of law, paragraph 2.

ศาลอาญาระหว่างประเทศซ่ึงกระท�าโดยกองก�าลัง (forces) ภายใต้การบังคับบัญชาและการควบคุมอย่างแท้จริง หรือภายใต้อ�านาจ

หน้าที่และการควบคุมอย่างแท้จริง แล้วแต่กรณี อันเป็นผลมาจากการที่บุคคลนั้นมิได้ควบคุมกองก�าลังดังกล่าวอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี 

ภายใต้เงื่อนไขสองประการ คือ ประการที่หนึ่ง ผู้บัญชาการทหารหรือบุคคลนั้นรู้หรือควรจะได้รู้ถึงพฤติการณ์ในขณะนั้นว่ากองก�าลัง 

(ที่อยู่ภายใต้อ�านาจควบคุมของตน) ก�าลังประกอบอาชญากรรมหรือจะประกอบอาชญากรรมเช่นนั้น และประการที่สอง ผู้บัญชาการ

ทหารหรือบุคคลนั้นมิได้ใช้มาตรการที่จ�าเป็นและสมเหตุสมผลทั้งปวงภายในอ�านาจของบุคคลนั้น เพ่ือป้องกันหรือปราบปรามการ 

กระท�าของกองก�าลัง หรือเสนอเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจเพื่อสอบสวนและฟ้องร้องด�าเนินคดี 

กรณีผู้บังคับบัญชาในกรณีอื่น

ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (superior and subordinate  

relationships) ในกรณีอื่นๆ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดทางอาญาต่ออาชญากรรมภายในเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่ง

กระท�าโดยผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้อ�านาจและการควบคุมอย่างแท้จริงของบุคคลนั้น อันเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลดังกล่าวมิได้

ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขสามประการ คือ ประการที่หนึ่ง ผู้บังคับบัญชารู้หรือจงใจละเลยข้อมูลที่

ช้ีให้เห็นชัดเจนว่าผู้ใต้บังคับบัญชาก�าลังประกอบอาชญากรรมหรือจะประกอบอาชญากรรมเช่นนั้น ประการท่ีสอง อาชญากรรมน้ัน

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและการควบคุมอย่างแท้จริงของผู้บังคับบัญชา และประการที่สาม ผู้บังคับบัญชา

มิได้ใช้มาตรการที่จ�าเป็นและสมเหตุสมผลทั้งปวงภายในอ�านาจของตนเพ่ือป้องกันหรือปราบปรามการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว 

หรือยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจเพื่อการสอบสวนและการฟ้องร้องด�าเนินคดี

หลักความรับผิดของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

ในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้

ก�าหนดหลักความรับผิดของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไว้ในข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง378 กล่าวคือ แม้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจะได้กระท�า 

ความผดิอาญาโดยเป็นการปฏิบตัหิน้าทีต่ามค�าสัง่ของรฐับาลหรอืของผู้บังคบับัญชาทหารหรอืพลเรอืนกต็าม โดยหลักแล้ว เหตดุงักล่าว 

ก็มิได้ยกเว้นความรับผดิทางอาญาของเจ้าหน้าที่นั้นแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม ธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้ก�าหนดเงื่อนไขอันเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดของเจ้าหน้าที่นั้น

ไว้สามประการ379 ได้แก่ บุคคลนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมาย (a legal obligation) ที่จะต้องเชื่อฟังค�าสั่งของรัฐบาลหรือผู้บังคับบัญชาดัง

กล่าว บุคคลนั้นไม่รู้ว่าค�าสั่งนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย (unlawful) และค�าสั่งนั้นไม่ชัดแจ้งในตัวเองว่ามิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ค�าสั่งให้

กระท�าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) หรือประกอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crime against humanity) เป็นค�าสั่งที่มิชอบด้วย

กฎหมายโดยชัดแจ้ง ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๓๓ วรรคสอง380

๓ หลักความเป็นเอกเทศและอ�านาจเหนือของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

เพือ่เป็นหลกัประกนัให้สิทธิและเสรีภาพต่างๆ ของบุคคลทีรั่บรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศฯ ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดในระหว่างรัฐภาคีต่างๆ 

ธรรมนูญกรุงโรมฯ จึงก�าหนดข้อก�าหนดเกี่ยวกับ หลักความเด็ดขาดและหลักความเป็นเอกเทศของธรรมนูญกรุงโรมฯ จากกฎหมาย

ภายในของรัฐภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ ไว้โดยชัดแจ้ง ผลที่ตามมาประการส�าคัญ คือ ๓.๑ หลักการไม่ใช้บังคับอายุความ 

และ ๓.๒ หลักการเสริมเขตอ�านาจศาลภายในของรัฐภาคีโดยศาลอาญาระหว่างประเทศ

๓.๑ หลักการไม่ใช้บังคับอายุความ

โดยที่อาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศในลักษณะต่างๆ ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๕ ของธรรมนูญ 

กรุงโรมฯ เป็นความผิดอาญาร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติและเป็นการละเมิดต่อกฎแห่งมนุษยชาติ (Law of Humanity) อันเป็น 
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 381
 Rome Statute, Article 29 Non-applicability of statute of limitations.

 382
 Rome Statute, Preamble, paragraph 3: “Affirming that the most serious crimes of concern to the international community 

as a whole must not go unpunished and that their effective prosectution must be ensured by taking measures at the national level and 

by enhancing international cooperation.” 
 383 

Rome Statute, Preamble, paragraph 10: “Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute 

shall be complementary to national criminal jurisdictions.”
 384

 Rome Statute, Article 4 Legal status and powers of the Court, paragraph 2.

“กฎหมายเด็ดขาด” (jus cogens) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ผู้กระท�าความผิดจึงมิอาจที่จะยกเรื่อง

อายุความหรือเหตุนิรโทษกรรมขึ้นกล่าวอ้างเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากความรับผิด เพื่อยกเว้นกฎหมายเด็ดขาดแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ 

ธรรมนูญกรุงโรมฯ จึงได้รับรองหลักการไม่ใช้บังคับอายุความกับอาชญากรรมระหว่างประเทศที่อยู่ในเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่าง

ประเทศ โดยก�าหนดไว้ในข้อ ๒๙381 ความว่า “อาชญากรรมภายในเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

อายุความ” 

๓.๒ หลักการเสริมเขตอ�านาจศาลภายในของรัฐภาคีโดยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Principle of  

Complementarity)

หลักการเสริมเขตอ�านาจศาลภายในของรัฐโดยศาลอาญาระหว่างประเทศสะท้อนให้เห็นผ่าน 

ความในวรรคสามแห่งอารัมภบท (Preamble) ของธรรมนูญกรุงโรมฯ ดังความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่า “ยืนยันว่าอาชญากรรมที่ร้ายแรง 

ท่ีสุดซ่ึงอยู่ในความห่วงใยของประชาคมระหว่างประเทศโดยรวมจะต้องไม่ถูกปล่อยไปโดยมิได้รับการลงโทษ และการฟ้องร้อง 

ด�าเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพต้องได้รับการประกันโดยการใช้มาตรการระดับชาติและโดยการเสริมสร้างความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ”382 และความอีกตอนหนึ่งในวรรคสิบแห่งอารัมภบทซึ่งระบุว่า “ย�้าว่าศาลอาญาระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ 

ธรรมนูญศาลฯ นี้ต้องเสริมเขตอ�านาจในทางอาญาของรัฐ”383 หลักดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้ศาลอาญาระหว่างประเทศ 

(International Criminal Court) เป็น “กลไกเสริม” กระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายในของรัฐภาคี ในการด�าเนินคดีแก่บุคคล 

ท่ีประกอบอาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศทีส่่งผลกระทบต่อประชาคมระหว่างประเทศ ในกรณีทีรั่ฐภาคไีม่สามารถด�าเนนิคดนีัน้ได้ 

หรือด�าเนินคดีนั้นอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยนัยดังกล่าว ศาลอาญาระหว่างประเทศจึงอาจปฏิบัติหน้าที่และใช้อ�านาจเหนือดินแดน 

ของรัฐภาคีและเหนือดินแดนของรัฐอื่นใดตามความตกลงพิเศษ384 ทั้งนี้ ไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมตามระบบกฎหมายภายในของรัฐ 

หรือกระบวนการยุติธรรมของศาลอาญาระหว่างประเทศ ล้วนแต่เป็นกลไกที่มุ่งประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมและความ 

สงบสุขของประชาคมระหว่างประเทศ การก�าหนดหลักการดังกล่าวยังแก้ไขปัญหาหลายประการให้แก่ศาลอาญาระหว่างประเทศได้ 

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการทับซ้อนของเขตอ�านาจศาลทางอาญา การด�าเนินคดีและการบังคับคดี การลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ  

ลดปัญหาด้านภาษา นอกจากจะใช้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขตอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศกับเขตอ�านาจศาลภายในของรัฐ 

หลักการนี้ยังใช้บังคับในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น การรับคดีเข้าสู่ศาล การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และการให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่าง

ประเทศด้วย

อย่างไรกต็าม การมเีขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศอยูภ่ายใต้เงือ่นไขบางประการ อกีท้ัง 

มิใช่ว่าศาลอาญาระหว่างประเทศจะใช้เขตอ�านาจและรับคดีไว้พิจารณาในทุกกรณี 

ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงข้อพิจารณาเก่ียวกับการใช้เขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่ง

ประกอบด้วย ๓.๒.๑ หลักการมีเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ และ ๓.๒.๒ กรณีที่ศาลไม่ใช้เขตอ�านาจและไม่รับคด ี

ไว้พิจารณา
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๓.๒.๑ หลักการมีเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ 

โดยที่การกระท�าความผิดอาญาร้ายแรงต่างๆ ทั้ง ๔ ลักษณะตามท่ีก�าหนดไว้ใน 

ธรรมนญูกรงุโรมฯ เป็นการกระท�าอันเป็น “ภัยคกุคามต่อมนษุยชาต”ิ ซึง่เป็น “อาชญากรรมระหว่างประเทศ” (International crimes)  

ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (Customary International law) ซึ่งต่างเป็น “กฎหมายบังคับเด็ดขาด” (jus cogens  

crimes)385 หรือเป็นกฎเกณฑ์ในระดับสูงสุด (the highest hierarchical position) ในบรรดากฎเกณฑ์หรือหลักกฎหมายระหว่าง 

ประเทศทั้งหลาย และเป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์อ่ืนทั้งปวง (peremptory) และมิอาจที่จะก้าวล่วงได้ (non-derogable)  

ผูก้ระท�าความผิดอาญาร้ายแรงเช่นนีจ้งึสมควรต้องได้รบัการลงโทษ และมอิาจยกเหตทุีไ่ม่มบีทบญัญตัแิห่งกฎหมายภายในบงัคบัหรอืเหต ุ

ที่ไม่มีศาลที่มีเขตอ�านาจเหนือคดีเช่นนี้ขึ้นกล่าวอ้างแต่อย่างใด โดยนัยดังกล่าว ศาลอาญาระหว่างประเทศจึงมีเขตอ�านาจและสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้ส�าหรับอาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศที่อยู่ในเขตอ�านาจศาล386 

แม้ว่ารัฐภาคีแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ จะไม่มีกฎหมายภายในของตนที่ก�าหนดความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการก่อ

อาชญากรรมร้ายแรงเช่นนั้นก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับรัฐที่ยังมิได้เป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมฯ รัฐเหล่านี้อาจมีความจ�าเป็น 

ที่จะต้องก�าหนดให้อาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายภายในของตน เพ่ือให้ศาลที่มีอ�านาจตาม

กฎหมายภายในของตนสามารถพิจารณาและพิพากษาการกระท�าอันเป็นอาชญากรรมร้ายแรงดังกล่าวได้อย่างเต็มที่โดยล�าพัง ในกรณี

เช่นนี้ ศาลอาญาระหว่างประเทศย่อมมิอาจใช้เขตอ�านาจและรับคดีดังกล่าวไว้พิจารณา387 

 385  
โปรดดู M. Cherif Bassiouni, International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes. “ Law and Contemporary Problems. 

Vol. 59, No. 4, อ้างแล้ว, p. 67.
 386

 เงื่อนไขเกี่ยวกับเขตอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศ ประกอบด้วยเงื่อนไขสามประการ ตาม ข้อ ๕ อาชญากรรมในเขตอ�านาจศาล (Rome Statute,  

Article 5 Crimes within the jurisdiction of the Court, paragraph 1) ข้อ ๑๑ เงื่อนเวลาส�าหรับเขตอ�านาจศาล ( Article 11 Jurisdiction ratione  

temporis) และ

ข้อ ๑๒ เงื่อนไขบังคับก่อนส�าหรับการใช้เขตอ�านาจศาล (Article 12 Preconditions to the exercise of jurisdiction).
 387

  โปรดดู ไพลิน อภิทักขกุล, ผลกระทบของศาลอาญาระหว่างประเทศที่มีต่อวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทย, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓.
 388

  Rome Statute, Preamble, paragraph 10: “Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute 

shall be complementary to national criminal jurisdictions”.
 389

  Rome Statute, Article 1 The Court.

๓.๒.๒ กรณีที่ศาลไม่ใช้เขตอ�านาจและไม่รับคดีไว้พิจารณา

แม้เป็นกรณีที่ศาลอาญาระหว่างประเทศมีเขตอ�านาจเหนืออาชญากรรมร้ายแรงระหว่าง

ประเทศตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ และรัฐที่การก่ออาชญากรรมเช่นนั้นได้เกิดขึ้นเป็นรัฐภาคีแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ ก็ตาม 

แต่ศาลอาญาระหว่างประเทศหาได้ใช้เขตอ�านาจของตนและรับคดีไว้พิจารณาในทุกกรณีแต่อย่างใด กล่าวอีกนัยหนึ่ง อาจมีบางกรณีที่

ศาลอาญาระหว่างประเทศไม่รับคดีไว้พิจารณา แม้ศาลจะมีเขตอ�านาจเหนือคดีนั้นก็ตาม 

ด้วยเหตุที่ศาลอาญาระหว่างประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อ “เสริมเขตอ�านาจ” ในทางอาญาของ

รัฐดังความที่ก�าหนดไว้ทั้งในวรรคสิบของอารัมภบท388 และในข้อ ๑389 แห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ  ดังนั้น โดยหลักแล้ว ศาลจะไม่รับคดีไว้

พิจารณาเมื่อปรากฏว่ามีการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับคดีที่ศาลมีเขตอ�านาจเหนือนั้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี แม้จะมีเหตุเช่น

นั้นเกิดขึ้น ศาลอาญาระหว่างประเทศก็อาจใช้เขตอ�านาจของตนและรับคดีไว้พิจารณาได้ หากรัฐที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้นไม่สมัครใจหรือไม่

สามารถด�าเนินการเกี่ยวกับคดีนั้น

ดังนั้น ข้อที่จะต้องพิจารณาในส่วนนี้จึงประกอบด้วยข้อพิจารณาสองประการ ได้แก่ ๑) 

หลัก: ศาลไม่ใช้เขตอ�านาจเหนือคดีที่มีการด�าเนินการแล้ว และ ๒) ข้อยกเว้น: ศาลอาจรับคดีไว้พิจารณาในกรณีพิเศษ
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๒) ข้อยกเว้น: ศาลอาจรับคดีไว้พิจารณาในกรณีพิเศษ

ศาลอาญาระหว่างประเทศอาจจะรับคดีไว้พิจารณาก็ได้ แม้คดีนั้นจะได้มีการ

ด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออยู่ในเขตอ�านาจของรัฐที่การก่ออาชญากรรมร้ายแรงได้กระท�าลง ในกรณีที่รัฐที่เกี่ยวข้องน้ัน “ไม่

สมัครใจ” (unwilling) หรือ “ไม่สามารถ” (unable) ที่จะท�าการสอบสวนหรือฟ้องร้องด�าเนินคดีได้อย่างแท้จริง (genuinely)

ประเด็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อมาจึงมีว่า ศาลอาญาระหว่างประเทศจะ

พิจารณาอย่างไรส�าหรับกรณีพิเศษในแต่ละกรณี กล่าวคือ ๒.๑) การพิจารณาความไม่สมัครใจของรัฐ และ ๒.๒) การพิจารณากรณี

ความไม่สามารถของรัฐ

๒.๑) การพิจารณาความไม่สมัครใจของรัฐ (unwillingness)

เพื่อที่จะวินิจฉัยความไม่สมัครใจในคดีใดคดีหนึ่ง ศาลอาญาระหว่างประเทศ 

จะต้องพิจารณาว่ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ปรากฏอยู่หรือไม่ โดยค�านึงถึงหลักแห่งความยุติธรรม (the principles of due  

process) ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคสอง391

• กระบวนการพิจารณาทีไ่ด้ด�าเนนิการหรือก�าลังด�าเนินการ หรอืได้มคี�าตัดสนิ 

ของรัฐ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะปกป้องบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องจากความรับผิดทางอาญาส�าหรับอาชญากรรมภายในเขตอ�านาจศาล

• มีความล่าช้าที่ไม่สมเหตุผล (an unjustified delay) ในกระบวนการ

พิจารณา ซึ่งตามสภาพการณ์แล้ว ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะอ�านวยความยุติธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

• กระบวนการพิจารณามิได้ด�าเนินการหรือมิได้ก�าลังด�าเนินการอย่างเป็น

อิสระ (independently) หรือมิได้ด�าเนินไปอย่างเป็นกลาง (impartially) และกระบวนการพิจารณานั้นได้ด�าเนินการ หรือก�าลัง

ด�าเนินการในลักษณะซึ่งตามสภาพการณ์แล้ว ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะอ�านวยความยุติธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม อาจสังเกตได้ว่าประเด็นพิจารณาประการแรกนั้นอาจก่อ 

ให้เกิดความยากล�าบากแก่ศาลในการประเมินเจตนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตุลาการ บริหาร นิติบัญญัติ) ส่วน

ประเด็นพิจารณาสองประการหลังน่าจะพอสังเกตได้ชัดแจ้งกว่าจากพฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณา ทั้งนี้ ประเด็นที่

จะต้องพิจารณาต่างๆ ดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มิได้พิจารณาจากผลของคดี

หรือการสอบสวนคดี

 
390 

Rome Statute, Article 17 Issues of admissibility, paragraph 1.

 
391

 Rome Statute, Article 17 Issues of admissibility, paragraph 2. 

๑) หลัก: ศาลไม่ใช้เขตอ�านาจเหนือคดีที่มีการด�าเนินการแล้ว

โดยหลักแล้ว หากมีการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับคดีที่อยู่ในเขตอ�านาจศาลแล้ว 

ศาลจะไม่รับคดีนั้นไว้พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เปิดปัญหาทับซ้อนเกี่ยวกับศาลที่มีอ�านาจพิจารณาคดี โดยนัยดังกล่าว ศาลจะไม่รับ

คดีไว้พิจารณาเมื่อมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง390 แห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ เกิดขึ้น

• คด ี (ทีอ่ยูใ่นเขตอ�านาจของศาล) นัน้ก�าลงัอยูใ่นระหว่างการสอบสวนหรอืฟ้องร้อง 

ด�าเนินคดีโดยรัฐซึ่งมีเขตอ�านาจเหนือคดีนั้น 

• คดีนั้นได้รับการสอบสวนโดยรัฐซึ่งมีเขตอ�านาจเหนือคดี และรัฐได้ตัดสินใจที่จะ 

ไม่ฟ้องร้องด�าเนินคดีบุคคลที่เกี่ยวข้อง

• บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ถูกพิจารณาคดีแล้วส�าหรับการกระท�าซึ่งเป็นมูลของค�าฟ้อง

• คดีไม่มีน�้าหนักเพียงพอที่จะเป็นเหตุผลให้ศาลอาญาระหว่างประเทศด�าเนินคดี

ต่อไป
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 Rome Statute, Article 17 Issues of admissibility, paragraph 3.

๒.๒) การพิจารณากรณีความไม่สามารถของรัฐ (inability)

เพ่ือที่จะวินิจฉัยเก่ียวกับความไม่สามารถของรัฐในคดีใดคดีหนึ่ง ศาลอาญา

ระหว่างประเทศจะต้องพิจารณาว่ารัฐไม่สามารถที่จะได้มาซึ่งผู้ต้องหาหรือพยานหลักฐานที่จ�าเป็น หรือความไม่สามารถอย่างอื่น 

อันท�าให้ไม่สามารถที่จะด�าเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีได้ด้วยกระบวนยุติธรรมแห่งรัฐ ด้วยสาเหตุเกี่ยวกับความล้มเหลว 

โดยสิ้นเชิงหรือในสาระส�าคัญ (a total or substantial collapse) หรือการปราศจากกระบวนการ (unavailability of the national 

judicial system) ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคสาม392  

ทั้งนี้ การพิจารณาความไม่สามารถที่จะได้มาซึ่งตัวผู้ต้องหาหรือพยานหลักฐาน 

ท่ีจ�าเป็น และความไม่สามารถทีจ่ะด�าเนนิกระบวนพิจารณาได้ จะต้องเป็นผลมาจากความล้มเหลวหรือความไม่สามารถในการด�าเนนิการ 

ตามระบบกฎหมายภายในของรัฐที่เกี่ยวข้องนั้น มิใช่มาจากปัจจัยอื่นๆ เช่น กรณีที่รัฐขาดสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ท�าให้เกิด 

ความยากล�าบากในการได้ตัวจ�าเลยมาอยู่ในกระบวนการพิจารณา อย่างไรก็ตาม การขาดบทบัญญัติที่จ�าเป็นในการที่จะด�าเนิน

กระบวนการฟ้องร้องด�าเนินคดีตามกฎหมายอาญาของรัฐ อาจจะถือว่าเป็นความไม่สามารถตามประเด็นแห่งข้อ ๑๗ วรรคสาม  

ดังกล่าวข้างต้นก็ได้ แต่หากบุคคลซึ่งสามารถฟ้องร้องด�าเนินคดีในความผิดอาญาตามปกติได้แต่ไม่ด�าเนินการ ก็อาจเป็นปัญหาเกี่ยว

กับความไม่สมัครใจด้วยเจตนาที่จะปกป้องบุคคลจากกระบวนการยุติธรรมมากกว่าที่จะเป็นเรื่องความไม่สามารถ
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บทวิเคราะห์ปัญหา
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงคราม
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๔๖



เมื่อได้ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการณ์และสภาพปัญหาจากการด�าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ในการประกาศสงครามต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการคุม้ครอง

สทิธมินษุยชนทัง้กฎหมายภายในของประเทศไทย และกฎหมายระหว่างประเทศฉบับต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นแล้ว ในบทนี ้จะได้ท�าการ

น�าเสนอกรณีเร่ืองร้องเรียนของผู้ท่ีได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติดที่ได้ยื่นต่อส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการ

ชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในช่วงระยะเวลาการด�าเนินการตามนโยบายของ

รัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดที่หน่วยงานของรัฐด้านการปราบปรามยาเสพติดได้รวบรวมไว้ เพื่อใช้เป็น

กรณีศึกษา (Case study) เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามนโยบาย 

ดังกล่าว วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลใน

การปราบปรามยาเสพตดิ และเสนอแนวทางในการด�าเนนิการตามความเหมาะสมต่อไป โดยมวัีตถปุระสงค์ส�าคญัสามประการ ได้แก่  

การท�าความจริงให้ปรากฏ  การเสนอแนวทางในการน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ  และการเสนอแนวทางเยียวยาความเสียหาย 

ให้แก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด

ดังนั้น ในส่วนนี้จึงสามารถแบ่งหัวข้อในการศึกษาออกได้เป็นสองประการ ได้แก่ ๔.๑ กรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ของผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด และคดีฆาตกรรมที่

เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และ ๔.๒ บทวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของ

รัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น การด�าเนินนโยบายของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ 

สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดน�ามาซึ่งปัญหาและผลกระทบต่างๆ อย่างรุนแรงและในวงกว้าง ข้อมูลที่ผู้วิจัยน�ามาใช้เป็นกรณี

ศึกษาในส่วนนี้มาจากสองแหล่งส�าคัญ ได้แก่ เรื่องร้องเรียนที่ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการตามนโยบายของ

รัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ได้ยื่นไว้ต่อส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผ่านการ

พิจารณาตรวจสอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมไว้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ 

ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับจากการลงพ้ืนที่ในจังหวัดต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ทั้งใน

กรงุเทพมหานครและในต่างจังหวัด) เพ่ือประชมุกบัผูเ้กีย่วข้องเพือ่รบัฟังปัญหาและผลกระทบจากนโยบายของรฐับาลในการประกาศ 

สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (เร่ืองร้องเรียนอันเป็นกรณีศึกษา) นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้น�าข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่เกิด

ข้ึนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมาศึกษาประกอบด้วย ข้อมูลทั้งหมดจึงประกอบกันเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์

ปัญหาเกีย่วกบัการกระท�าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนจากนโยบายของรฐับาลในการประกาศสงครามต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิ

๔.๑ กรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลในการ  
ประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

จากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

บทวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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ในส่วนนี้จะได้น�าเสนอข้อมูลในภาพรวมเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนอันเป็นกรณีศึกษาและคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว โดยแบ่งหัวข้อในการน�าเสนอออกเป็นสามประการ ได้แก่ ๔.๑.๑ การจัดกลุ่มเรื่องร้องเรียนอันเป็นกรณีศึกษาและ

คดคีวามผดิทางอาญาทีเ่กดิข้ึน ๔.๑.๒ ข้อเทจ็จรงิร่วมกนัของเรือ่งร้องเรียนอนัเป็นกรณศีกึษาและคดคีวามผดิทางอาญาทีเ่กดิขึน้ และ 

๔.๑.๓ ความเดือดร้อนเสียหายหรือผลกระทบที่ได้รับตามเรื่องร้องเรียนอันเป็นกรณีศึกษา

๔.๑.๑ การจัดกลุ่มเรื่องร้องเรียนอันเป็นกรณีศึกษา และคดีความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้น 

ในส่วนนี้จะได้จัดกลุ่ม (๑) เรื่องร้องเรียนอันเป็นกรณีศึกษา และ (๒) คดีความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นในช่วง

ระยะเวลาการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

(๑)  เรื่องร้องเรียนอันเป็นกรณีศึกษา

เรื่องร้องเรียนอันเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการตาม

นโยบายของรฐับาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิ ประกอบด้วยเร่ืองร้องเรียนทีมี่ผู้เสียหายมาร้องต่อคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๘๔ เรื่อง เรื่องร้องเรียนต่างๆ เหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้เป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆ ทั้งนี้  

โดยพิจารณาตามเกณฑ์พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Area approach) ของการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงคราม

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดและผู้ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากการด�าเนินการดังกล่าวเป็นส�าคัญ  อันได้แก่ (๑.๑) ผู้เสียหาย

หรือผู้ได้รับผลกระทบทางภาคเหนือ (๑.๒) ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑.๓) ผู้เสียหายหรือผู้ได้

รับผลกระทบทางภาคกลาง และ (๑.๔) ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบทางภาคใต้

(๑.๑) ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบทางภาคเหนือ

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติดซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคเหนือ ครอบคลุม

จังหวัดต่างๆ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ล�าปาง และมีผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าวของ

รัฐบาล ประกอบด้วยผู้เสียหายที่เป็นชายและหญิง คนชรา หรือแม้แต่ผู้เยาว์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มชาติพันธุ์และคนชายขอบ

เม่ือได้พจิารณาเรือ่งร้องเรยีนต่างๆ ดงักล่าวแล้ว จะพบว่าความเดอืดร้อนเสยีหายทีผู่เ้สยีหาย 

หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ประกอบด้วย

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของผู้เสียหายซึ่งเป็นประชาชนพลเมืองทั่วไป อันเกิดจากการกระท�าโดยใช ้

ก�าลังประทุษร้ายของบุคคลหรือเจ้าหน้าท่ีต�ารวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในทุก

เรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ จากเรื่องร้องเรียนทั้งหลาย ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในขณะที่มีผู้เสียหายเพียงบางราย

เท่านั้นที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ตวัอย่างเรือ่งร้องเรยีนของผูเ้สยีหายหรอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนินโยบายดงักล่าวของ 

รัฐบาลที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือ เช่น
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(๑.๒) ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เสียหาย

หรอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายดงักล่าวของรัฐบาล ประกอบด้วยผูเ้สยีหายทีเ่ป็นชายและหญงิ คนชรา หรอืแม้แต่ผูเ้ยาว์

 393
 เรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๒๗๗/๒๕๕๒ ซึ่งนาง ส. เป็นผู้ร้องแทนนาย พ. 

กรณีศึกษา: การจับกุมนาย พ. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต�าบลปางมะผ้า และก�านัน ต�าบลปางมะผ้า อ�าเภอปางมะผ้า 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน393  

โดยทีมี่ค�าส่ังจังหวดัแม่ฮ่องสอน ที ่๕๒๗/๒๕๔๖ เร่ือง ให้ก�านนัออกจากต�าแหน่งมสีาระส�าคญัเป็นการ 

สั่งให้นาย พ. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต�าบลปางมะผ้า และก�านันต�าบลปางมะผ้า อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกจากต�าแหน่ง  

เนื่องจากได้ปล่อยปละละเลยไม่ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การจ�าหน่ายยาเสพติดในเขตต�าบล 

หมู่บ้าน มีพฤติการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพตดิ จนมรีายช่ืออยูใ่นบญัชีของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ทหาร และส�านักงานป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพตดิแห่งชาต ิ ซึง่ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อความมัน่คงและความปลอดภยัของประเทศ ผู้ว่าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูอ้�านวยการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีค�าสั่งอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๓๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ และแก้ไข 

เพิ่มเติมมาตรา ๓๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้นาย พ. ออกจากต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๑ ต�าบลปางมะผ้า และก�านันต�าบลปางมะผ้า อ�าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

จากนั้น นาย พ. ก็ได้ถูกฟ้องคดีต่อศาลในฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ความผิด 

ต่อพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเป็นจ�าเลยร่วมกับนาย บ. น้องชาย โดยถูก

กล่าวหาว่าทั้งสองเป็นผู้ด�าเนินการอยู่เบื้องหลังร่วมกับกลุ่มขุนส่า และมีโรงงานผลิตยาเสพติดอยู่ที่บ้านน�้ากัด เขตรัฐฉาน สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์

นาย พ. ได้ให้การว่า ตนไม่เคยกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่เคยกระท�าความผิดตามฟ้อง 

และตนได้รับเลือกเป็นก�านันต�าบลปางมะผ้า ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ – ๒๕๔๖ ได้ร่วมพัฒนาชุมชนในต�าบลปางมะผ้าหลายด้าน รวมทั้ง 

เคยได้รับรางวัลก�านันยอดเยี่ยมแหนบทองค�าอาวุธปืนสั้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี ๒๕๔๒ แต่ตนเองเคยร่วม

ลงชื่อกับก�านันต�าบลปางมะผ้า ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในอ�าเภอปางมะผ้า รวม ๔ ต�าบล เพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ 

พันต�ารวจโท ธ. รองผู้ก�ากับสถานีต�ารวจภูธรปางมะผ้า และพันต�ารวจโท น. ผู้บัญชาการกองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ 

และขอให้บุคคลทั้งสองออกจากพื้นที่ เนื่องจากบุคคลทั้งสองปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขณะเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ต�าบล

ถ�้าลอด อ�าเภอปางมะผ้า ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้น�าท้องถิ่น ซึ่งต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามผู้กระท�าความผิด 

เกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าพนักงานต�ารวจจึงน�าชื่อผู้ที่ลงช่ือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ต�ารวจทั้งสองคนดังกล่าวขึ้นเป็นบัญชีผู้เกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพติด

ในคดนีี ้ศาลชัน้ต้นได้มีค�าพิพากษายกฟ้อง เนือ่งจากพยานหลกัฐานโจทก์ไม่มีน�า้หนกัม่ันคงเพยีงพอ 

ที่จะรับฟังลงโทษจ�าเลยทั้งสองตามฟ้องได้ แต่ให้ขังจ�าเลยทั้งสองไว้ในระหว่างอุทธรณ์ และในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ก็ได้ม ี

ค�าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องจ�าเลยทั้งสอง แต่แม้ศาลจะยกฟ้องนาย พ. ก็ตาม แต่นาย พ. ก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�านานถึง 

๖ ปี นอกจากนั้น ยังถูกปลดจากต�าแหน่งก�านันต�าบลปางมะผ้า และทรัพย์สินทั้งหมดต้องถูกยึดอายัดไว้
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 394
 ค�าร้องที่ ๓๙๕/๒๕๔๗ กรณีนาย ก. เสียชีวิตหลังจากได้รับหมายปล่อยจากศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

กรณีศึกษา: กรณีการฆ่าแขวนคอ นาย ก. ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ์394  

ขณะที่มีการประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล นาย ก. อายุ ๑๖ ปี  

เสียชีวิตโดยถูกแขวนคอกับขื่อในกระท่อมกลางนา ที่จังหวัดร้อยเอ็ด สภาพศพเห็นได้ชัดว่าเสียชีวิตก่อนที่จะถูกแขวนคอ และม ี

ร่องรอยการถูกซ้อมทรมาน โดยก่อนหน้านาย ก. ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จับกุมในข้อหาลักทรัพย์  

คือ ส่วนประกอบจักรยานยนต์ราคา ๒๐๐ บาท หลังถูกขังอยู่ที่โรงพักเป็นเวลา ๗ วัน เจ้าหน้าที่ต�ารวจอ้างว่าสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้ประกันตัวนาย ก. ออกไป ทั้งที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคนดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับนาย ก.  

มีพยานที่อยู่บนโรงพักให้การว่า เป็นผู้ให้นาย ก. ยืมโทรศัพท์มือถือ และได้ยินนาย ก. พูดโทรศัพท์ว่า “ให้ย่ารีบมารับ ต�ารวจก�าลัง

จะพาไปฆ่า” แต่ย่ามารับนาย ก. ไม่ทัน กระทั่งเขากลายเป็นศพในที่สุด สื่อมวลชนกระแสหลักส่วนหนึ่งให้ความสนใจต่อการเสยีชวีติ

ครัง้นี ้อย่างไรกต็าม แม้มีอปุสรรคมากมาย แต่นาง พ. น้าสาวของนาย ก. เลอืกทีจ่ะสูโ้ดยไม่ยอมให้ชวีติของหลานชายเสยีเปล่า

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ นาย ก. ถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และรับของโจร พร้อมนาย อ. 

และนาย ส. ซึ่งหลังการเสียชีวิตของนาย ก. นาย อ. ได้หายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอย นาย ส. ซี่งเคยให้การกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ไว้ว่าเห็นดาบต�ารวจ อ. น�าตัวนาย ก. ออกไปจากห้องขัง สองเดือนต่อมาหลังให้การ นาย ส. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 

ชนกับรถไถนาเดินตาม

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นาง ส.  (ย่าของนาย ก.) ทราบจากเพื่อนบ้านว่านาย ก. ถูกจับกุมและ

ถูกควบคุมตัวที่สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้เข้าเยี่ยมหลานชายระหว่างการถูกควบคุมตัว พร้อมเสื้อผ้าและของใช้ที่

จ�าเป็นจ�านวนหนึ่ง

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เจ้าหน้าที่ต�ารวจให้นาง ส. ร่วมรับฟังการให้ปากค�าของนาย ก. ที่

ส�านักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ นาย ก. ได้รับสารภาพว่ากระท�าผิดตามข้อกล่าวหาจริง หลังจากนั้นนาง ส. ได้ขอเข้าเยี่ยมผู้ตายอีก 

แต่ถูกกีดกันการเข้าเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เจ้าหน้าที่ต�ารวจแจ้งนาง ส. ว่าจะมีผู้มาประกันตัวนาย ก. คือ นาย ศ. 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ศาลก็ยังมิได้มีค�าสั่งให้ประกันตัว พันต�ารวจตรี ส. จึงบอกให้

นาง ส. กลับไปรอที่บ้าน ในระหว่างนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. ต�ารวจได้อ้างว่ามีการปล่อยตัวนาย ก. 

แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ผู้ตายอยู่บนชั้น ๒ ของสถานีต�ารวจ 

ซึ่งในขณะนั้นมีบุคคลอื่นอยู่อีก ได้แก่ นาง ร.  นาย ม. และ น.ส. อ.  โดยนาย ก. ได้พูดกับ น.ส. อ.  ว่า “น้าครับ ผมขอยืมโทรศัพท์

หน่อยครับ” และนาย ก. ได้บอกให้ย่ารีบไปรับตัวเพราะต�ารวจจะน�าตัวไปฆ่า นาง ส. จึงได้ไปที่สถานีต�ารวจ แต่ถูกกีดกันจาก  

เม่ือได้พจิารณาเรือ่งร้องเรยีนต่างๆ ดงักล่าวแล้ว จะพบว่าความเดอืดร้อนเสยีหายทีผู่เ้สยีหาย 

หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ประกอบด้วย 

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียงและทรัพย์สินของผู้เสียหายซึ่งเป็นประชาชนพลเมืองทั่วไป อันเกิดจากการกระท�าโดยใช้ก�าลัง 

ประทษุร้ายของบคุคลหรอืเจ้าหน้าทีต่�ารวจซึง่เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐในการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในทกุเรือ่งร้องเรยีน 

ทั้งนี้ จากเร่ืองร้องเรียนทั้งหลาย ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในขณะที่มีผู้เสียหายเพียงบางรายเท่าน้ันที่มี

ประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าว

ของรัฐบาลที่เกิดขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น
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พันต�ารวจตรี ส.ไม่ให้ขึ้นไปพบกับ นาย ก. ที่คาดว่าน่าจะอยู่บริเวณชั้น ๒ ของโรงพัก หลังจากนั้นนาย ก. ได้โทรศัพท์ถึง นาย ภ.  

น้าชาย บอกให้รีบมารับ และได้ยินเสียงของนาง ส. อยู่ที่ชั้นล่างของสถานีต�ารวจ ต่อมา นาง ส. และญาติได้ขึ้นไปยังชั้น ๒ ของ 

โรงพักแต่ไม่พบผู้ตาย มีเพียงกระเป๋าของผู้ตายวางอยู่ที่บริเวณนั้น นาง ส. ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ความว่าผู้ตายกลับไปแล้ว แต่

นาง ส. โต้แย้งว่ากระเป๋ายังอยู่ เจ้าหน้าที่จึงให้นาง ส. กลับไปดูอีกครั้งหนึ่ง แต่กระเป๋ากลับหายไป หลังจากนั้นนาง ส. จึงได้แจ้งความ

ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ความว่า พันต�ารวจตรี ส. ได้ปล่อยตัวนาย ก. ตามหมายปล่อยตัวของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว แต่นาย ก. ยังมิได้

กลับบ้าน

หมายเหตุ : หลังการเสียชีวิตของนาย ก. มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจกลุ่มหนึ่งเรียก น.ส. อ. ไปเจรจาเพื่อให้ 

น.ส. อ. ให้การต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าได้เจอกับนาย ก. ที่สถานีขนส่ง อันขัดต่อความเป็นจริง น.ส. อ. จึงไม ่

ยินยอม จากน้ัน น.ส. อ. ต้องเปล่ียนชื่อ รวมทั้งย้ายที่อยู่และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากได้รับการข่มขู่คุกคามจาก 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ จนกระทั่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมสอบสวนคดีพิเศษในที่สุด

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม. ๒๕๔๗ นาง ส. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมือง

กาฬสินธุ์ ว่าพบศพสงสัยว่าเป็นศพของนาย ก. ญาติจึงไปดูศพที่กระท่อมกลางทุ่งนาใกล้ผนังกั้นแม่น�้าชี หมู่ ๕ ต�าบลแสนชาติ อ�าเภอ

จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าเป็นศพของนาย ก. จริง จึงได้อายัดศพไว้และน�าศพไปให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชันสูตรพลิกศพโดย

ละเอียดอีกครั้ง สภาพศพผู้ตายถูกแขวนคอด้วยเชือกไนลอนหลายรอบกับขื่อกระท่อม ที่ศีรษะด้านซ้ายมีแผล มีรอยช�า้ตามต้นขาและ

หน้าท้อง ลกูอัณฑะถกูบบีจนแตก ข้อมอืทัง้สองข้างมรีอยรัด เท้าเป้ือนโคลน แต่รองเท้าทีว่างอยูท่ีพ้ื่นไม่มรีอยโคลน

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นาง ส. แจ้งความกรณีการเสียชีวิตของนาย ก. ต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

กองบังคับการต�ารวจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นาง ส. เข้าร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวสันต์ 

พานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงในเดือน 

สงิหาคม และมหีลายครัง้ทีถู่กตดิตามคกุคาม นอกจากนัน้ นาง ส. กไ็ด้เข้าร้องเรียนทีก่รมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม 

ซึ่งผลรายงานเห็นว่า เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเห็นควรให้ยุติการสืบสวน

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ กองบังคับการต�ารวจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าไม่มพียานหลกัฐานใดชีช้ดัว่าข้าราชการต�ารวจนายใดของสถานตี�ารวจภธูรจงัหวดักาฬสนิธุม์ส่ีวนรูเ้หน็หรอื 

มีส่วนเกีย่วข้องใดต่อการหายไปและการตายของนาย ก. กรณีจงึไม่มมีลูทีจ่ะเอาผิดทางวินยัตาม พ.ร.บ.ต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๗๗ ๗๘ ๗๙ และมาตรา ๘๔ และ/หรือทางอาญา จึงเห็นควรยุติการสอบสวน

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ นาง ส. เข้าร้องเรียนที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ซึ่งมีการสรุปส�านวน

สอบสวนโดยต�ารวจภูธรภาค ๔ ว่าเป็นการกระท�าของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และส่งส�านวน

สอบสวนให้แก่คณะกรรมการการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น เปิดเผยถึงรายงาน 

ผลการชันสูตรศพ นาย ก. ว่า ก่อนเสียชีวิตผู้ตายถูกท�าร้ายร่างกายอย่างทารุณจนเกิดบาดแผลตามจุดต่างๆ ในร่างกายหลายแห่ง 

ผู้ตายขัดขืนกลุ่มคนร้ายจนมีการฉุดกระชาก บริเวณข้อมือมีรอยกุญแจมือ อัณฑะถูกบีบจนเขียวช�้าอย่างรุนแรงและมีรอยปริแตก 

คล้ายวธิกีาร “ดีดไข่” เพ่ือต้องการทรมานให้ผู้ต้องหาคายความลบับางอย่าง บรเิวณล�าคอพบว่า มกีารใช้เชอืกไนลอนรดัคอหลายรอบ 

อย่างแรงจนลิ้นจุกปากขาดอากาศหายใจ ต่อมา คนร้ายได้น�าศพขึ้นแขวนคออ�าพรางให้เหมือนว่าเป็นการฆ่าตัวตายเอง

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นาง ส. ยื่นเอกสารเกี่ยวกับคดีและผลการชันสูตรศพแก่นายกสภา

ทนายความ และต่อมา สภาทนายความได้มีมติให้รับคดีไว้ช่วยเหลือ

วนัที ่๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ นาง ส. เข้าร้องเรยีนทีส่ภาผูแ้ทนราษฎร โดยประธานกรรมาธกิารการต�ารวจ

เป็นผู้รับเรื่องและที่ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีผลสรุปยุติ โดยไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่อย่างใด
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วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ นาง ส. ท�าหนังสือร้องเรียนขอให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาโอน

คดีเข้าเป็นคดีพิเศษ พร้อมกับท�าหนังสืออีกฉบับถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยคณะกรรมการคดีพิเศษ ได้มีมติในการ

ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ ให้คดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนาย ก. เป็นคดีพิเศษที่จะต้องท�าการสืบสวนตามมาตรา ๒๒ วรรค ๑ (๒)  

แห่ง พ.ร.บ. สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเห็นชอบให้พนักงานอัยการเข้าร่วมท�าการสอบสวนด้วย

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสรุปผลการเสียชีวิตของนาย ก. ว่าเกิด

จากการกระท�าของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งให้มีการลงโทษตามกฎหมาย โดยขอให้รัฐด�าเนินการ

ภายใน ๖๐ วัน และให้เยียวยาแก่ผู้เสียหาย

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียกผู้ต้องหามาแจ้งข้อกล่าวหา ได้แก่ 

พันต�ารวจโท ภ. พันต�ารวจตรี ส. พันต�ารวจเอก ม. ดาบต�ารวจ อ. ดาบต�ารวจ ส. ดาบต�ารวจ พ. ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง

ไว้ก่อน ย้ายศพเพื่อซ่อนเร้นปิดบังอ�าพรางการตาย

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ดาบต�ารวจ อ. ดาบต�ารวจ พ. ดาบต�ารวจ ส. เข้ารับฟังข้อกล่าวหา 

จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน อ�าพรางการตาย โดยทั้งสามปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การ 

ในช้ันศาล และพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ควบคุมตัวทั้งสามนายยื่นต่อศาลอาญาเพื่อขออ�านาจฝากขังครั้งแรก 

เป็นระยะเวลา ๑๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากต้องรอสอบพยานเพิ่มอีกสามปาก รวมทั้งรอเอกสารที่

เกี่ยวข้องและตรวจสอบประวัติผู้ต้องหา และท�าการยื่นคัดค้านการขอประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและสะเทือนขวัญ

บุคคลทั่วไป เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติกรรมคุกคามข่มขู่พยานและเกรงว่าหากปล่อยตัวผู้ต้องหาช่ัวคราวอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยาน

หลักฐาน ศาลพิจารณาค�าร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขัง แต่ผู้ต้องหาได้ขอประกันตัวโดยมีหลักทรัพย์เป็นโฉนดท่ีดิน และต�าแหน่ง 

ผูบ้งัคบับญัชาของผู้ต้องหาทัง้สามเป็นหลักประกนั ศาลจงึมคี�าสัง่ให้ปล่อยตวัชัว่คราวพร้อมสัง่ห้ามยุง่เกีย่วกบัพยานหลกัฐาน มฉิะนัน้ 

จะถอนประกัน

วนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พนัต�ารวจโท ภ. อ้างว่าตนตดิภารกิจทีไ่ด้รบัมอบหมายจากสถานตี�ารวจภธูร

อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ให้ท�าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหาข่าวในการรับเสด็จ จึงขอเลื่อนการเข้ามอบตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่ 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เมือ่ถึงวนัดงักล่าวพนัต�ารวจโท ภ. ได้ถกูน�าตวัไปยืน่ขอฝากขงัคร้ังแรกต้ังแต่วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม - ๘ มิถุนายน  

๒๕๕๒ เนือ่งจากมีพยานปากส�าคญัทีต้่องสอบอกีสองปาก รวมทัง้ต้องรอเอกสารทีเ่กีย่วข้องและสอบประวตัผิูต้้องหา ทัง้นี ้ ศาลพจิารณา 

แล้วได้มีค�าส่ังอนุญาตให้ฝากขังตามค�าร้อง ต่อมา ผู้ต้องหาได้ยื่นขอประกันตัวโดยมีหลักทรัพย์คือโฉนดท่ีดิน ศาลจึงมีค�าสั่งให ้

ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมทั้งสั่งห้ามมิให้ผู้ต้องหาไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน มิฉะนั้นจะถอนประกัน

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พันต�ารวจโท ส. เข้าพบต�ารวจตามหมายเรียกโดยศาลเห็นว่าควรออก 

หมายขัง แต่ผู้ต้องหาขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยใช้หลักทรัพย์คือโฉนดที่ดิน ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยห้ามผู้ต้องหาเข้า 

ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน

วันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๒ ตู้เก็บส�านวนคดีฆ่าแขวนคอ นาย ก. และคดี นาย ล. ถูกอุ้มหายบน สถานี

ต�ารวจภูธรบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดนงัด ในเบื้องต้นตรวจสอบไม่พบว่ามีเอกสารหลักฐานสูญหาย

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ อัยการได้ฟ้องคดีอาญาพร้อมตัวจ�าเลยทั้ง ๕ คน ท้ายค�าฟ้องของพนักงาน 

อัยการมีการยื่นคัดค้านการขอประกันตัวจ�าเลยทั้ง ๕ โดยเหตุที่จ�าเลยทั้งห้ามีพฤติการณ์ในการข่มขู่พยาน ผู้มีส่วนได้เสียในคดี คือ 

นาง พ. ยื่นค�าแถลงคัดค้านการขอประกันตัวเนื่องจากเมื่อศาลมีค�าสั่งปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน และมีค�าสั่งห้ามมิให้ผู้ต้องหา 

ไปยุง่เหยงิกับพยานหลกัฐานนัน้ ปรากฏว่าจ�าเลยยงัคงมพีฤติกรรมเป็นการข่มขูค่กุคามพยานมาโดยตลอด โดยเมือ่วนัท่ี ๑๔ สงิหาคม 

๒๕๕๒ กลุ่มชายฉกรรจ์ประมาณ ๕ - ๖ คนเข้าไปบุกรุกท�าลายทรัพย์สินที่บ้าน นาง ส. พยานในคดี มีการข่มขู่คุกคามนาง พ.  

ทางโทรศัพท์ และคาดว่าโทรศัพท์ของนาง พ. อาจถูกดักฟัง จนต้องมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลายครั้งด้วยกัน และยังมีกรณีการงัด

ตู้เอกสารที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อน�าเอกสารส�านวนในคดีนี้ไปถ่ายส�าเนา นอกจากนี้ จ�าเลยยังเป็นผู้มีอิทธิพลและเป็นเจ้าหน้าที่
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ต�ารวจอีกด้วย หากว่ามีการปล่อยตัวชั่วคราวจ�าเลยอาจยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ แต่ศาลมีค�าสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว  

ในวงเงินประกัน ๕ แสนบาท

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ นาย ต. ในฐานะผู้บุพการีของนาย ก. ผู้ตาย ยื่นค�าร้องขอเข้าเป็นโจทก์ 

ร่วมกับพนักงานอัยการ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ อัยการได้ส่งฟ้องจ�าเลยอีกหนึ่งคน คือ พันต�ารวจโท ส. โดยไม่มีตัวจ�าเลย 

เพราะจ�าเลยยังอยู่ในอ�านาจของศาล ศาลรับฟ้องเป็นเลขคดีด�าที่ อ. ๓๔๖๖/๒๕๕๒ ศาลมีค�าสั่งให้ปล่อยตัว พันต�ารวจโท ส.  

ชั่วคราวเช่นเดียวกับจ�าเลยอื่นในคดีนี้

วนัที ่๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ วันนดัตรวจพยานหลักฐานศาลมคี�าส่ังให้นาย ต. เข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนกังาน

อยัการและเพือ่ความสะดวกในการพิจารณาคด ี ศาลสัง่ให้รวมคดหีมายเลขด�าที ่ ๓๔๖๖/๕๒ เข้ากบัคดหีมายเลขด�าที ่ ๓๒๕๒/๕๒ 

ฝ่ายจ�าเลยขอโอนคดไีปทีศ่าลจังหวดักาฬสินธุ ์ อ้างว่าเป็นศาลทีม่ลูคดเีกดิและพยานหลายปากมภีมูลิ�าเนาทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ ์ พนกังาน 

อยัการโจทก์คดัค้านเนือ่งจากพยานหลายปากถูกข่มขู่คุกคามจนต้องขอคุม้ครองพยาน ศาลพจิารณาเเล้วไม่อนญุาตให้โอนคด ี แต่อาจ 

ส่งบางประเด็นไปสืบที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังสืบจ�าเลยหมดทุกปากแล้ว

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ สืบพยานนัดแรก

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ระงับการให้ความคุ้มครองพยานแก่นาง พ. ทั้งนี้ 

ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองพยานในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบยีบกรมสอบสวนพเิศษ ว่าด้วยการให้ความคุม้ครองแก่พยาน 

ในคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๗ “การคุ้มครองพยานอาจสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้...(๕) พฤติการณ์หรือสภาพ

ของผู้รับการคุ้มครองปลี่ยนแปลงไป และไม่มีความจ�าเป็นต้องให้ความคุ้มครอง หรือไม่อาจให้ความคุ้มครองได้อีกต่อไป” เช่น ผู้ถูก 

กล่าวหา ผู้ต้องหา หรอืจ�าเลยในคดีอาญาซึง่พยานต้องไปให้ถ้อยค�าถงึแก่ความตาย หรือมกีารสืบพยานในช้ันศาลเสร็จส้ินแล้ว เป็นต้น 

ทั้งนี้ เนื่องจากการท่ีนาง พ. ได้ขึ้นให้การเป็นพยานในศาลช้ันต้นเสร็จส้ินแล้ว ในที่สุดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีค�าสั่งให้คุ้มครอง 

นาง พ. อีกครั้งหนึ่ง

(๑.๓) ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบทางภาคกลาง

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติดซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคกลาง ครอบคลุม

จังหวัดต่างๆ ในภาคกลางและมีผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ประกอบด้วยผู้เสียหาย 

ที่เป็นชายและหญิง คนชรา หรือแม้แต่ผู้เยาว์

เม่ือได้พิจารณาเรือ่งร้องเรยีนต่างๆ ดงักล่าวแล้ว จะพบว่าความเดอืดร้อนเสยีหายทีผู่เ้สยีหาย 

หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ประกอบด้วย 

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของผู้เสียหายซึ่งเป็นประชาชนพลเมืองทั่วไป อันเกิดจากการกระท�าโดยใช ้

ก�าลงัประทษุร้ายของบคุคลหรอืเจ้าหน้าทีต่�ารวจซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐั ในการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายของรฐับาลในทกุเร่ือง 

ร้องเรยีน ท้ังนี ้ จากเรือ่งร้องเรยีนทัง้หลาย ผูเ้สียหายส่วนใหญ่ไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกับยาเสพตดิ ในขณะทีม่ผู้ีเสียหายเพียงบางรายเท่านัน้ 

ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ตวัอย่างเรือ่งร้องเรยีนของผูเ้สยีหายหรอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนินโยบายดงักล่าวของ

รฐับาลท่ีเกดิข้ึนทางภาคกลาง เช่น
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(๑.๔) ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบทางภาคใต้

เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติดซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ต่างๆ ทางภาคใต้ ครอบคลุม

จงัหวดัต่างๆ ในภาคใต้และมีผู้เสียหายหรือผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนินโยบายดงักล่าวของรฐับาล ประกอบด้วยผูเ้สยีหายทีเ่ป็น 

ชายและหญิง คนชรา หรือแม้แต่ผู้เยาว์

เม่ือได้พจิารณาเรือ่งร้องเรยีนต่างๆ ดงักล่าวแล้ว จะพบว่าความเดอืดร้อนเสยีหายทีผู่เ้สยีหาย 

หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ประกอบด้วย 

ความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย ชือ่เสียงและทรพัย์สนิของผูเ้สยีหายซึง่เป็นประชาชนพลเมอืงทัว่ไป อนัเกดิจากการกระท�าโดยใช้ก�าลัง 

ประทุษร้ายของบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในทุกเรื่อง 

ร้องเรียน ทั้งนี้ จากเรื่องร้องเรียนทั้งหลาย ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในขณะที่มีผู้เสียหายเพียงบางราย

เท่านั้นที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าว

ของรัฐบาลที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ เช่น
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 รายงานการตรวจสอบการก�าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพตดิให้โทษและการน�านโยบายไปปฎบิตัจินเกดิความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย ชือ่เสยีง 

และทรัพย์สินของประชาชน, หน้า ๑๑
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นาย ส. เป็นทนายความอาสาให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายที่ได้รับความเดือดร้อน 

จากการถูกลั่นแกล้งใส่ร้ายปรักปร�าว่ากระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลายรายให้ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกกลั่นแกล้ง 

ใส่ร้ายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายคดี ท้ังการซ้อม ท�าร้ายร่างกาย การสร้างหลักฐานเท็จเพ่ือด�าเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปแต่มิได้น�าไปเป็นของกลางในคดี ฯลฯ ซึ่งในที่สุด ศาลได้มีค�าพิพากษายกฟ้องคดีที่ประชาชนเหล่านั้น 

ถูกกลั่นแกล้งใส่ร้าย ประมาณ ๓ - ๔ คดี และสามารถน�าทรัพย์สินกลับคืนมาให้ประชาชนได้ ซึ่งการกระท�าดังกล่าวอาจเป็นเหตุ 

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนไม่พอใจ และเคยได้มีการกระท�าการข่มขู่คุกคามด้วยการขว้างปาขวดเบียร์เข้าไปในส�านักงานทนายความ 

เป็นต้น และในที่สุด นาย ส. ก็ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่ขึ้นบัญชีด�าเป็นผู้ค้ายาเสพติด แต่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่ 

บางคนที่มีจริยธรรมได้แจ้งเตือนนาย ส. ให้ทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะมีข่าวออกมาว่านาย ส. มีชื่ออยู่ในบัญชีด�าของกองบังคับการ 

ต�ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นาย ส. จึงได้ร้องขอความเป็นธรรมไปยังสภาทนายความ และสภาทนายความได้ตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้น โดยปรากฏผลการตรวจสอบว่า นาย ส. ไม่เคยมีประวัติเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากการตรวจสอบ 

บัญชีทรพัย์สนิก็ไม่พบสิง่ปกตแิต่อย่างใดทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่านาย ส. เข้าไปข้องเก่ียวกบัยาเสพตดิ ซึง่แท้ท่ีจริงแล้วเป็นปัญหาความขดัแย้ง 

ระหว่างเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีมุ่ง่กระท�าการปราบปรามยาเสพตดิให้โทษกับทนายความอาสาทีใ่ห้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ สภาทนายความจึงได้เดินทางไปพบผู้ก�ากับการต�ารวจภูธรจังหวัด

สมุทรสงครามและทราบว่านาย ส. มีชื่ออยู่ในบัญชีด�าของกองบังคับการต�ารวจภูธรสมุทรสงครามจริง และกองบังคับการต�ารวจ

สมุทรสงครามได้ถอนชื่อนาย ส. ออกจากบัญชีด�า โดยอ้างว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
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ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ เวลา ๒๒.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ต�ารวจกองบัญชาการต�ารวจปราบปราม 

ยาเสพติด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สน. ปทุมวัน ท�าการจับกุมผู้ต้องหา ๔ คน คือ ๑) นาย ภ. อายุ ๕๐ ปี ๒) 

นาย ด. อายุ ๔๙ ปี ๓) นาง ว. อายุ ๓๙ ปี ๔) น.ส. ป. อายุ ๒๓ ปี โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมีเฮโรอีนในความครอบครองเพื่อจ�าหน่าย 

ยึดได้ของกลาง คือ เฮโรอีนอัดแท่ง ๑๐๐ แท่ง น�้าหนักรวม ๔๐ กก. ในรถยนต์ฮอนด้า ซีวิค เหตุเกิดที่ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ  

เขตบางซื่อ กทม. 

ต่อมา เม่ือวนัที ่ ๑๗ กนัยายน ๒๕๔๖ เจ้าหน้าทีไ่ด้น�าหมายศาลอาญาเข้าจบักมุนาย ช. อายุ ๕๑ ป ี

ที่ร้านทอง น. สาขา ๑ ต�าบลพนม อ�าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้จ้างวาน ให้มีการล�าเลียงเฮโรอีน โดยกล่าวหาว่า 

ร่วมกันมีเฮโรอีนในความครอบครองเพื่อจ�าหน่ายและเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าตรวจยึด/อายัดเงินสด ทองรูปพรรณ และทรัพย์สินต่าง ๆ  ของ 

นาย ช.ทีร้่านทอง น. สาขา ๑ สาขา ๒ สาขา ๓ และร้านทอง พ. ทีต้ั่งอยูใ่นพ้ืนทีอ่�าเภอพนม อ�าเภอบ้านตาขนุ และ อ�าเภอครีรัีตน์ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีซึง่เป็นกจิการบงัหน้าของผู้ต้องหา รวม ๗๕ รายการ มลูค่าทรพัย์สนิไม่ต�า่กว่า ๑๐๐ ล้านบาท ซึง่ศาลอาญามคี�า

พพิากษาเมือ่วนัที ่๒๔ ธนัวาคม ๒๕๔๗ ให้ประหารชวีตินาย ช. จ�าเลยที ่๔ ต่อมา ทัง้ศาลอทุธรณ์และศาลฎกีาก็มคี�าพพิากษายนืตาม

ศาลชัน้ต้นให้ประหารชวีติ โดยศาลฎีกามีค�าพิพากษาถงึทีส่ดุ เมือ่วนัที ่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ แต่ต่อมา ได้มพีระราชทานอภยัโทษให้

จ�าเลยที ่๔ เหลอืโทษจ�าคกุตลอดชีวติ

หลงัจากทีน่าย ช. ได้ถกูคมุขงัอยูท่ีเ่รือนจ�าเขาบนิ จงัหวัดราชบรีุตามค�าพิพากษาของศาล รวมเป็นเวลา

กว่า ๑๐ ปี จนเมือ่วนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ นาง น. ภรรยาของนาย ช. ได้มหีนงัสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่ออธิบดกีรมสอบสวน

คดีพเิศษ (DSI) กรณนีาย ช. ไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการด�าเนนิคดอีาญาคดค้ีายาเสพตดิ (เฮโรอีน) และเมือ่กรมสอบสวนคดพีเิศษได้

ตรวจสอบพยานหลักฐานเดิมแล้วพบพยานหลกัฐานใหม่ทีส่�าคญัซึง่พอสรุปได้ว่า กรณีของนาย ช. และทรัพย์สินท่ีได้มานัน้ ไม่มหีลกัฐาน

บ่งช้ีชัดว่ามีส่วนเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ ดงัน้ัน นาย ช. จงึขอให้ศาลร้ือฟ้ืนพิจารณาคดข้ึีนใหม่ เนือ่งจากปรากฏพยานหลักฐานใหม่ ตามพ

ระราชบัญญติัการรือ้ฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ เนือ่งจากมพียานหลักฐานใหม่ สรุปได้ดงันี้

๑. มีค�าให้การของนาย พ. อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให้การต่อพนักงานสอบสวน 

ดีเอสไอ เกี่ยวกับเอกสารที่ระบุผู้มีรายชื่อในบัญชียาเสพติดที่จัดท�าขึ้นระหว่างฝ่ายปกครองและต�ารวจ รวมทั้งฝ่ายส�านกังานป้องกนั

และปราบปรามยาเสพตดิ (ปปส.) และทหารด้วย ตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างเฉียบขาดจริงจัง ซึ่งพบเพียงชื่อนาย ภ. 

เพียงผู้เดียว ท่ีมีชื่อในบัญชีผู้ค้าผู้เสพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. ค�าให้การของนาย ภ. ที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนดีเอสไอว่า นาย ภ. ถูกจับกุมพร้อมกับพวก

รวม ๔ คนข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีน พร้อมของกลางจ�านวน ๑๐๐ แท่งและของกลางอื่นอีกหลายรายการ โดยซัดทอดว่านาย ช. ว่าจ้าง 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ไปขนเฮโรอีน เน่ืองจากมีการต่อรองกับเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม เพ่ือช่วยเหลือ น.ส. ป. บุตรสาวของนาย ภ. ไม่ให้

ถูกจับกุมด้วย และเพราะรู้สึกโกรธแค้น นาย ช. ที่ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจยืมเงินไปใช้ในการล่อซ้ือยาเสพติดกระทั่งเป็นเหตุให้นาย จ.  

ซึ่งเป็นลูกน้องของนาย ภ. ถูกจับกุมแล้วภายหลังมีการซัดทอดจน นาย ภ. ถูกด�าเนินคดีด้วย

๓. ค�าให้การของ ดาบต�ารวจ น. เจ้าหน้าที่ต�ารวจสายสืบ สถานีต�ารวจภูธรพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที่ได้ยืมเงินจากนาย ช. ไปล่อซื้อยาจากนาย จ. 

๔. ค�าให้การนาย ด. ที่ว่า ภายหลังมีการจับกุมด�าเนินแล้วทราบจากนาย ภ. ว่าไม่รู้จักกับนาย ช.  

และนาย ช. ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ ส่วนเฮโรอีน ๑๐๐ แท่งเป็นของนาย ภ. เพียงผู้เดียว และที่นาย ด. ไม่ได้ยืนยันแต่แรกเพราะเห็นว่า
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(๒) คดคีวามผิดทางอาญาทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาการด�าเนนิการตามนโยบายของรฐับาลในการประกาศ 

สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ในช่วงระยะเวลาการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด (ระหว่างวันที่ 

๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖) ได้เกิดการฆาตกรรมประชากรพลเรือนเป็นจ�านวนมาก หน่วยงานของรัฐด้านการ 

ปราบปรามยาเสพติดได้ท�าการรวบรวมคดีเกี่ยวกับการกระท�าความผิดทางอาญาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จากการร้องเรียนของ 

ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถแบ่งคดีความผิดทางอาญาท่ีมีการร้องเรียน 

ด�าเนินคดีต่อเจ้าพนักงานสอบสวนและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 

(๒.๑) คดีความผิดทางอาญาทั่วไป และ (๒.๒) คดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ

นาย ช. เป็นคนมีฐานะและนาง น. ภรรยาย่อมวิ่งเต้นช่วยเหลือได้ แต่ต่อมาเมื่อทราบความจริงนาย ด. จึงส�านึกและไถ่โทษ 

๕. ค�าให้การของ นางสาว ย. แม่ค้าขายข้าวแกง อ�าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ว่า ช่วงปี ๒๕๔๖ 

เคยมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่เป็นลูกพ่ีลูกน้องกันแจ้งว่าหากจับ นาย ช. ได้ ขอให้ นางสาว ย. ลงชื่อเป็นพยานโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม ่

ขึ้นศาล

นอกจากนี้ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนเจ้าหน้าที่ต�ารวจเพิ่มเติมอีก ๓ นาย ก็สรุปข้อเท็จ

จริงได้ว่า ให้ข้อเท็จจริงสอดคล้องต้องกันว่า นาย ช. เคยเป็นคณะกรรมการบริหารงานต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรพนม และนาย ช. 

ไม่เคยมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด

กรณดัีงกล่าว นาง น. ภรรยาของนาย ช. กล่าวว่า ตนเช่ือว่าเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้กับสามเีป็นการกลัน่แกล้ง 

ทางการเมือง เนื่องจากก่อนหน้านี้พ่อของตนเป็นนายกเทศมนตรี และตนเป็นสมาชิกเทศมนตรี เมื่อจะลงการเมืองท้องถิ่น สามีได้ 

ถูกจับกุมเสียก่อน จึงไม่ได้ลงเลือกตั้ง397  

กรณีนี้ศาลอาญาได้นัดไต่สวนค�าร้องรื้อฟื้นคดียาเสพติด ของนาย ช. นักโทษประหารชีวิต ในวันที่ ๕ 

กันยายน ๒๕๕๖ โดยฝ่ายผู้ร้องเตรียมพยาน ๓ ปาก ขึ้นให้การ ประกอบด้วย

(๑) นายวสันต์ พานิช อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะขึ้นเบิกความในฐานะเป็นประธาน 

อนุกรรมการตรวจสอบคดีฆ่าตัดตอนปี ๒๕๔๖ โดยชี้ให้ศาลเห็นว่าคดีนี้เป็นหนึ่งในพันกว่าคดีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ และเป็นเหยื่อ

จากนโยบายปราบปรามยาเสพติดและค�าให้การซัดทอดของ นาย ภ. รับฟังไม่ได้ตามกฎหมายเนื่องจากมีการต่อรองผลประโยชน์กับ

พนักงานสอบสวน แต่ศาลกลับน�าเอาค�าซัดทอดดังกล่าวไปลงโทษผู้ร้องต้องโทษประหาร

(๒) พันต�ารวจโท ณ. อดีตพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงจะขึ้นเบิกความประเด็นปม

ความขัดแย้งและผลจากการลงพื้นที่สอบปากค�า ๒๔ รายช่ือผู้ค้ายาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือบัญชีด�า นอกจากน้ี ยังจะน�าเสนอ 

ผลการสอบปากค�านักโทษ ภ. และ ด.ที่ยอมรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่าซัดทอด นาย ช. เพราะต้องการกันบุตรสาวของ  

นาย ภ. ออกจากคดี

(๓) นาย พ. อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะขึ้นเบิกความในประเด็นเป็นผู้จัดท�าบัญชีด�า 

๒๔ รายชื่อผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่สุราษฎร์ธานี เมื่อปี ๒๕๔๖ ซึ่งบัญชีด�าดังกล่าวเป็นการท�าร่วมกัน ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย จังหวัด 

(ฝ่ายปกครอง) ต�ารวจ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. และทหาร ไม่พบรายชื่อของนาย ช. เป็นผู้

เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

ด้านอัยการยื่นคัดค้านการรื้อฟื้นคดี โดยให้เหตุผลว่า หลักฐานของผู้ร้องเป็นเพียงพยานแวดล้อม ไม่ใช่

พยานหลักฐานใหม่แต่อย่างใด ซึ่งในขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

 397
 ข้อมูลจาก การเมือง : บทวิเคราะห์ร้องศาลรื้อฟื้นคดีใหม่ โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ http://www.bangkok 

biznews.com/home/detail/politics/analysis/20130228/492603
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(๒.๒) คดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ

นอกจากคดีความผิดทางอาญาทั่วไปดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้รับคด ี

ฆาตกรรมบางคดไีว้เป็น “คดพิีเศษ” ตามทีญ่าตขิองผูเ้สยีหายร้องขออกีด้วย รวมจ�านวน ๑๑ เรือ่ง ตามข้อเทจ็จรงิและพฤตกิารณ์ 

แห่งคดีฆาตกรรมเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ต�ารวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติการปราบปรามโดยใช้ก�าลังรุนแรงและอาวุธสงครามแก ่

ประชาชนพลเรือนท่ีเป็นเป้าหมาย อันเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียอย่างกว้างขวาง ทั้งต่อทรัพย์สินและต่อชีวิตของประชาชนพลเรือน

ผู้บริสุทธิ์จ�านวนมาก (ซึ่งรวมถึงเด็กด้วย)

คดีความผิดทางอาญาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับไว้เป็นคดีพิเศษ ตัวอย่างเช่น

• เร่ืองร้องเรียนกรณีการเสียชีวิตและการถูกยึดทรัพย์ของนาย น. และนาง ก. จังหวัด

นครราชสีมา

(๒.๑) คดีความผิดทางอาญาทั่วไป

ตามสรุปรายงานคดีความผิดทางอาญาที่หน่วยงานของรัฐด้านการปราบปรามยาเสพติด 

(ส�านักงาน ป.ป.ส.) ได้รวบรวมไว้ (ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาและอ้างอิง)398 คดี

ความผิดทางอาญาทั่วไปที่มีการร้องเรียนและด�าเนินคดีต่อเจ้าพนักงานสอบสวนล้วนเป็น “คดีฆาตกรรม” ซึ่งอาจเป็นการกระท�าโดย

บุคคลธรรมดา คนอื่น หรือเป็นการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เจ้าหน้าที่ต�ารวจ) คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมี

เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น ๒,๖๐๔ คดี และมีผู้เสียชีวิต ๒,๘๗๓ คน ทั้งนี้ แบ่งออกเป็นสองลักษณะคดี ได้แก่ ก) คดีฆาตกรรม และ ข) 

คดีวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งในคดีแต่ละลักษณะครอบคลุมทั้งคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และทั้งที่ทราบ

ตัวผู้กระท�าความผิดและที่ไม่ทราบตัวผู้กระท�าความผิด ดังนี้

ก) คดีฆาตกรรม

คดีฆาตกรรมมีจ�านวนทั้งสิ้น ๒,๕๕๙ คดี มีผู้เสียชีวิตจ�านวน ๒,๘๑๙ คน และผู้ต้องหา 

๑,๓๐๒ คน แบ่งออกเป็น ดังนี้

• คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จ�านวน ๑,๑๘๗ คดี มีผู้เสียชีวิตจ�านวน  ๑,๓๗๐ คน และ

ผู้ต้องหา ๑๘๗ คน (ไม่ทราบตัวผู้กระท�าความผิด ๑,๑๑๑ คดี)

• คดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จ�านวน ๘๓๕ คดี มีผู้เสียชีวิตจ�านวน ๘๘๐ คน และ 

ผู้ต้องหา ๘๔๘ คน (ไม่ทราบตัวผู้กระท�าความผิด ๒๗๔ คดี)

• คดีที่ไม่ทราบสาเหตุ จ�านวน ๕๓๗ คดี มีผู้เสียชีวิตจ�านวน ๕๖๙ คน และผู้ต้องหา  

๒๖๗ คน (ไม่ทราบตัวผู้กระท�าความผิด ๒๗๔ คดี)

ข) คดีวิสามัญฆาตกรรม

คดีวิสามัญฆาตกรรมมีจ�านวนทั้งสิ้น ๔๕ คดี มีผู้เสียชีวิตจ�านวน ๕๔ คน และผู้ต้องหา 

๕๕ คน แบ่งออกเป็น ดังนี้

• คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จ�านวน ๓๕ คดี มีผู้เสียชีวิตจ�านวน ๔๑ คน และผู้ต้องหา  

๓๖ คน (ไม่ทราบตัวผู้กระท�าความผิด ๑๐ คดี)

• คดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จ�านวน ๒ คดี มีผู้เสียชีวิตจ�านวน ๒ คน และผู้ต้องหา  

๖ คน (จับผู้ต้องหาได้ ๑ คดี)

• คดีที่ไม่ทราบสาเหตุ จ�านวน ๘ คดี มีผู้เสียชีวิตจ�านวน ๑๑ คน และผู้ต้องหา ๑๓ คน  

(จับผู้ต้องหาได้ ๗ คดี)

 398
  โปรดด ูคณิต ณ นคร, วิสามญัฆาตกรรมคดยีาเสพตดิในประเทศไทย: ชอบด้วยกฎหมายหรือจงใจฆ่าทิง้?, กรุงเทพ: ส�านกัพิมพ์วญิญชูน, หน้า ๔๓, 

และรายงานการศกึษาวิเคราะห์ของคณะอนกุรรมการตรวจสอบผูรั้บผดิชอบเชิงนโยบาย, บทที ่๓, หน้า ๒๑ - ๒๒.
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(๑.๑) การก�าหนดนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดโดยใช้ความรุนแรงเป็นหลัก

รัฐบาลประกาศท�าสงครามกับยาเสพติด และก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ทุกฝ่ายจะต้องร่วมรบชนิด “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” และปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดกวดขันและจริงจัง  

โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ประกาศตัวเป็น “แม่ทัพใหญ่ในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด” 

เพ่ือการท�าสงครามกับยาเสพติด พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ใช้วาทกรรมและพิธีกรรมที่ยั่วย ุ

ให้เกดิการใช้ความรุนแรงในการด�าเนนิการหรือปฏิบตักิารให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ดงัจะเหน็ได้ว่า ในการมอบหมายและช้ีแจง 

นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ใช้ถ้อยค�าในลักษณะ “ชี้น�า” “ปลุกเร้า” และ “กดดัน” ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ “ใช้ความ 

รุนแรง” ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด เพื่อจัดการกับปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

โดยไร้ความปรานี ดังที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  “เพื่อประกาศสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด ผมขอประกาศตัวเป็นแม่ทัพใหญ่ในสงครามนี้”399  

  “ในโอกาสนี้ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ชาวไทยทุกคนต้องผนึกก�าลังร่วมรบชนิดตาต่อตา ฟันต่อฟัน”400 

๔.๑.๒ ข้อเทจ็จรงิร่วมกนัของเรือ่งร้องเรยีนอนัเป็นกรณศีกึษาและคดคีวามผิดทางอาญาทีเ่กดิข้ึน
เม่ือได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์โดยรวมของเรื่องร้องเรียนอันเป็นกรณีศึกษาและคดีความผิด

ทางอาญาที่มีการร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวนดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าแม้การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เสียหาย 

และครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายจะเกิดข้ึนกับบุคคลจ�านวนมากซึ่งเป็นประชากรพลเรือนและเกิดขึ้นในพื้นท่ีต่างๆ ทั่วประเทศ 

แต่อย่างไรกต็าม จะสังเกตได้ว่าการสูญเสียต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชากรพลเรอืนเหล่านัน้เกดิขึน้ภายใต้ “บรบิทเฉพาะร่วมกนั” 

และเม่ือพิจารณาสภาพการณ์โดยรวมของการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น จะเห็นได้ว่ามีลักษณะหรือข้อ

เท็จจริงร่วมกันหรือคล้ายคลึงกันในหลายประการ

โดยนัยดังกล่าว ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงข้อพิจารณาส�าคัญสองประการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและ 

คดีความผิดทางอาญาต่างๆ ดังกล่าว ได้แก่ (๑) บริบทเฉพาะร่วมกันของการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดข้ึนแก่ผู้เสียหาย 

อย่างกว้างขวางในพื้นที่ทั่วประเทศ และ (๒) ลักษณะหรือข้อเท็จจริงร่วมกันหรือคล้ายคลึงกันของการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ที่เกิดขึ้น

(๑) บริบทเฉพาะร่วมกันของการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายอย่างกว้างขวางใน

พื้นที่ทั่วประเทศ

การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย (และครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย) ซึ่งเป็น

ประชากรพลเรือนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มิใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันโดยไม่มีจุดเกาะเกี่ยวร่วมกันแต่อย่างใด หากแต่ใน

ความเป็นจริงการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ “บริบทเฉพาะร่วมกัน” กล่าวคือ การ

ด�าเนินนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

การด�าเนินนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลภายใต้การน�าของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็น “มูลเหตุพื้นฐาน” ท่ีน�ามาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดขึ้นกับผู้เสียหายซึ่งเป็นประชากร

พลเรือนอย่างกว้างขวางในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยปัจจัยส�าคัญๆ หลายประการ ดังนี้

 399 
ค�ากล่าวของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เนื่องในพิธีประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๓๑ 

มกราคม ๒๕๔๖
 400

 เรื่องเดียวกัน เพิ่งอ้าง

• เรื่องร้องเรียนกรณีการเสียชีวิตของนาย พ. และนาง อ.จังหวัดตาก

• เรื่องร้องเรียนกรณีการเสียชีวิตของ เด็กชาย ฟ. ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจยิงพร้อมกับบิดา

ระหว่างการเข้าจับกุม และการหายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุและไร้ร่องรอยของนางสาว พ. มารดาของ เด็กชาย  ฟ. 
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(๑.๒) การก�าหนดระยะเวลาปฏิบัติการที่เร่งรัด และเงื่อนไขกดดันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

นโยบายในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดที่รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

ก�าหนดและประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ จะต้องเห็นผลภายในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึง

นอกจากวาทกรรมทีเ่ป็นการชีน้�าและปลกุเร้าให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐใช้ความรุนแรงในการปฏบิตักิาร 

ปราบปรามยาเสพตดิดงักล่าวข้างต้นแล้ว เพ่ือให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วข้องเกดิความฮกึเหมิยิง่ขึน้ พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัร ยงัได้จดั 

ให้ม ี“พธิปีระกาศสงครามข้ันแตกหกัเพ่ือเอาชนะยาเสพตดิ” เมือ่วนัที ่๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ ณ ลานพระราชวงัดสุติ อกีด้วย นอกจากนี้ 

รฐับาลภายใต้การน�าของ พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัร ยงัได้มกีารจดัพธิเีผาหุน่สาปแช่งประชาชนผูค้้ายาเสพตดิในพืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ อกีด้วย 

ทัง้นี ้ สงครามขัน้แตกหกัเพ่ือเอาชนะยาเสพตดิมีระยะเวลาสามเดอืน โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่ ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๖ ถงึวนัที ่ ๓๐ เมษายน 

๒๕๔๖

การก�าหนดนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในลักษณะ 

ดังกล่าวข้างต้น ย่อมปฏิเสธมิได้ว่าเป็นการชี้น�า ปลุกเร้า และกดดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไป 

ตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด และย่อมน�ามาซึง่การชีน้�าให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัใช้ความรนุแรงนอกระบบกฎหมาย

หรือหลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรม อันเป็นการชี้น�าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจโดยมิชอบ 

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนภายหลังการท�าพิธีประกาศสงครามข้ันแตกหัก 

เพื่อเอาชนะยาเสพติดของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร คือ มีผู้เสียชีวิตโดยถูกฆาตกรรมและถูกวิสามัญฆาตกรรมเริ่มปรากฏเป็นข่าวตั้งแต่

ช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

  “การท�างานหนักของท่าน ๓ เดือน ถ้าจะมีผู้ค้ายาตายไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติ”

  “บางทีถูกยิงตายแล้วต้องถูกยึดทรัพย์ด้วย ผมคิดว่าเราต้องเหี้ยมพอกัน”403

  “ผมถือว่าการที่เข้าไปพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นความเลวสุดที่เราจะไม่มีการให้อภัยเด็ดขาด”406

  “ที่อยู่ของขบวนการค้ายาเสพติดมีสองที่ คือ ถ้าไม่ไปคุก ก็ไปวัด”405 

  “เรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องส�าคัญที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติที่เราต้องท�าสงครามสู้รบให้แตกหัก 

  และเป็นเรื่องจ�าเป็นที่ต้องมีการบาดเจ็บกันบ้าง”404 

  “ส�าหรับคนที่ค้าน ท่านต้องใช้ Iron Fist หรือก�าปั้นเหล็ก ใช้ความเด็ดขาด อย่างชนิดไม่ต้องปรานี 

  พลต�ารวจเอก เผ่า ศรียานนท์ เคยกล่าวไว้ว่า ภายใต้แสงอาทิตย์ ไม่มีอะไรที่ต�ารวจไทยท�าไม่ได้ 

  เพราะฉะนั้นเรื่องยาเสพติด ผมมั่นใจว่าต�ารวจไทยจัดการได้”402 

  “ประชาชนที่ค้ายาเสพติดต้องถือว่าเป็นประชาชนที่ทรยศต่อชาติของตัวเอง”401 

 401
 เรื่องเดียวกัน เพิ่งอ้าง

 402 
ค�ากล่าวของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในการประชุมร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด เพื่อมอบหมายและชี้แจงนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ หอประชุมสถาบันราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๔๖
 403 

เรื่องเดียวกัน เพิ่งอ้าง
 404

 ค�าปราศรัยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในรายการทักษิณคุยกับประชาชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ

ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๖
 405

 เรื่องเดียวกัน เพิ่งอ้าง
 406

 เรื่องเดียวกัน เพิ่งอ้าง

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
136



วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ทั้งๆ ที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เพิ่งจะประกาศนโยบายดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ใน

ขณะทีปั่ญหายาเสพตดิในประเทศไทยเป็นปัญหาเรือ้รงัทีเ่กิดขึน้และสัง่สมในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน อกีทัง้เป็นปัญหา 

ที่มีมิติต่างๆ ที่มีความหลากหลายและมีความละเอียดซับซ้อนเป็นอย่างมาก

เพื่อการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะ

ยาเสพติดโดยเคร่งครัด รัฐบาลยังก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกฝ่ายจะต้องบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันตามระบบ “Area 

Approach” โดยก�าหนดให้ผูว่้าราชการจงัหวัดและผู้บงัคบัการต�ารวจภูธรจงัหวัดแบบ “ปาท่องโก๋” คอื คดิร่วมกันและท�างานร่วมกัน 

ในระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานใหญ่จัดการเรื่องยาเสพติดของจังหวัด ผู้บังคับการต�ารวจภูธร

จังหวัดเป็นรองประธาน ในระดับอ�าเภอ มีนายอ�าเภอเป็นหัวหน้า มีผู้ก�ากับเป็นผู้ช่วย407

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ก�าหนดเงื่อนไขของการปฏิบัติการในบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ

รัฐบาลไว้อย่างเข้มงวด อันเป็น “ปัจจัยกดดัน” การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วย ได้แก่

• เกณฑ์ชี้วัดผลสัมฤทธิ์หรือเป้าหมายของการปฏิบัติการขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที ่

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดเป้าหมายจ�านวนผู้ค้าหรือผู้ผลิตเป็นส�าคัญ 

อย่างไรก็ตาม องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ชี้วัดอยู่บ่อยครั้ง แม้จะล่วงเลยเข้าสู่ระยะเวลาของการปฏิบัติการ

ตามนโยบายของรัฐบาลไประยะหนึ่งแล้วก็ตาม ดังนี้

เป้าหมายการด�าเนินการแต่เดิม408

ยึดเป้าหมาย ดังนี้ ๑) รายชื่อผู้ค้า ผู้ขาย ผู้จ�าหน่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้อง 

กับยาเสพติดซึ่งมีอยู่ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ต้องหมดสิ้นไป และ ๒) จ�านวนผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษาไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕๐ ๓) มีการเตรียมการเพ่ือเข้าสู่กระบวนการท�าให้เกดิหมูบ้่าน/ชมุชนเข้มแข็งครบทกุหมูบ้่าน/ชมุชน ก่อนวนัที ่๓๐ เมษายน 

๒๕๔๖  ๔) ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่มีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

เป้าหมายการด�าเนินการต่อมา409

ก�าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ ๑) จ�านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ วันที่ ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ต้องหมดสิ้นไปภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ๒) จ�านวนผู้ผลิต ผู้ค้า ซึ่งมีอยู่ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๔๖ ต้องหมดส้ินไปภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ๓) จ�านวนผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕   

๔) ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งต้องด�าเนินการครบทั้ง ๔ ขั้นตอนของกระบวนการที่จะท�าให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะปัญหา

ยาเสพติด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ๕) ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่มีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

เป้าหมายการด�าเนินการในชั้นสุดท้าย410

จนกระทั่งในท้ายที่สุด องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ชี้วัดหรือเป้าหมายของ

การด�าเนินการ โดยก�าหนดให้ต้องลดจ�านวนผู้ผลิตหรือผู้ค้ายาเสพติดให้น้อยลงเป็นอัตราร้อยละและตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด

ไว้โดยเคร่งครัด ได้แก่ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จะต้องบรรลุผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๒๕ ของยอดที่ส่งไปให้ ศตส. มท. ณ วัน

ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ผู้ค้า/ผู้ผลิต เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ และผู้เสพ ต้องลดลงไปอย่างเป็นสัดส่วนจน

ครบตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 407 
ค�ากล่าวของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในการมอบหมายและชี้แจงนโนบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖  

ณ หอประชุมสถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

 
408

 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๓๗๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่องเปลี่ยนแปลงการก�าหนดตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด (เกี่ยวกับการที่กระทรวงมหาดไทยและส�านักงาน ป.ป.ส. ได้ก�าหนดตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่จะด�าเนินการในช่วง ๓ เดือน) 
 409

 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๔๓๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการก�าหนดตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด

 
410 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๔๓๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการก�าหนดตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด
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(๑.๓) การก�าหนดให้รวบรวมข้อมูลบุคคลเป้าหมายเพือ่จดัท�าบัญชรีายชือ่ผูเ้กีย่วข้องกบัยาเสพตดิ 

ที่ขาดหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส

เมือ่องค์กรของรฐัและเจ้าหน้าทีข่องรฐัตกอยูใ่นสภาวะทีถ่กูกดดนัอย่างรนุแรงและต้องปฏบิตักิาร 

ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างรีบเร่ง “เงื่อนไขประการแรก” และ “ประการส�าคัญที่สุด” ที่องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ

รฐัจะต้องรบีเร่งด�าเนนิการเพ่ือการด�าเนนิการให้บรรลเุป้าหมายเช่นนัน้ เหน็จะได้แก่ การรวบรวมข้อมลูบคุคลและพืน้ทีเ่ป้าหมายเพื่อ

จัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ในการนี ้ กระทรวงมหาดไทยได้มข้ีอสัง่การเมือ่วนัที ่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖412 ให้องค์กรของรฐั 

หรอืเจ้าหน้าทีข่องรัฐ อนัได้แก่ ศตส.จ./อ./กิง่ อ. รวบรวมข้อมลูเป้าหมายบคุคล/เป้าหมายพืน้ทีส่่งไปยงักระทรวงมหาดไทยภายใน 

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และส�าเนาข้อมูลดังกล่าวให้ส�านักงาน ป.ป.ส. ทราบด้วย หากแต่กระทรวงมหาดไทยมิได้ก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการรวบรวมข้อมูลเป้าหมายบุคคลและเป้าหมายพ้ืนที่และในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

อย่างชัดเจนและเหมาะสมแต่ประการใด ด้วยเหตน้ีุ ในการรวบรวมข้อมลูบคุคลเป้าหมายเพ่ือจดัท�าบญัชีรายช่ือผู้เก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ 

องค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องต่างก็ด�าเนินการไปตามที่ตนเองเห็นสมควร และต้องจัดท�าอย่างเร่งรีบด้วย เนื่องจาก 

องค์กรของรฐัทีเ่กีย่วข้องจึงมีระยะเวลาเพียง ๔ วนัเท่านัน้ ในการด�าเนนิการรวบรวมเป้าหมายบคุคลและเป้าหมายพืน้ที ่ อกีทัง้ในชัน้

ของการจัดท�าและเสนอบญัชดีงักล่าวเป็นช่วงเวลาเริม่ต้นของกรอบระยะเวลาสามเดือนของการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของ

รัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดแล้ว โดยนัยเช่นนี้ องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องจึงต้องด�าเนินการรวบรวมข้อมูลเป้าหมายบุคคลและ

เป้าหมายพื้นที่อย่างเร่งด่วน ตามวิธีการที่ตนเห็นว่าเหมาะสมและสะดวกรวดเร็ว เพื่อที่จะได้ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยได้ทันตาม

ก�าหนดเวลา กรณีจึงเป็นการเปิดช่องให้มีการใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการ 

จัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

• รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง  

โดยก�าหนดให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินการประจ�าวันเก่ียวกับจ�านวนผู้ผลิตหรือผู้ค้ายาเสพติด ทั้งนี้ ตามข้อสั่งการของ

กระทรวงมหาดไทย411  โดยก�าหนดให้รายงานเป็นรายวันและรายงานเฉพาะใน ๓ กรณีเท่านั้น คือ ถูกจับกุม วิสามัญ และเสียชีวิต 

(ด้วยเหตุต่างๆ )

• บทลงโทษกรณีที่องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิบัติการให้เป็น

ไปตามเกณฑ์ชี้วัดได้ โดยจะถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นหย่อนสมรรถภาพและต้องถูกลงโทษสถานหนักด้วยการพ้นจากต�าแหน่ง ดังที่ 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้เคยกล่าวไว้ในการมอบหมายและชีแ้จงนโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิแก่หัวหน้าส่วนราชการ

และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ความว่า “...สามเดือนต่อไปนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ต้องท�าอย่างจริงจัง ครบ ๓ เดือนจะประเมินผล ถ้าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด ผู้ก�ากับ นายอ�าเภอ ไม่ทราบว่าใครค้ายาเสพติดในพื้นที่ตัวเอง แสดงว่าหย่อนสมรรถภาพ...” หรือ  

“...ถ้าล้มเหลว ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดก็คงต้องไปด้วยกัน...”

การก�าหนดนโยบายและการปฏิบัติการตามนโยบายด้วยระยะเวลาที่เร่งรัดและขาดความ

ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางหรือแนวทางในการด�าเนินการที่เหมาะสม หากแต่ก�าหนดเงื่อนไขที่เป็นการกดดันการฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่เกี่ยวข้องในลักษณะดังกล่าว ย่อมท�าให้องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตกอยู่ในสภาวะ “ถูกกดดันอย่างรุนแรง”  

ที่จะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่เพียงสถานเดียว และต้องแปลงนโยบายและข้อสั่งการไปสู่การปฏิบัติอย่าง

รีบเร่ง โดยด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับจะเห็นสมควรเอง

 411
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศตส.มท ๐๒๑๑.๑/ว๒๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการด�าเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ของ ศตส.จ./
 412  

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศตส.มท ๐๒๑๑.๑/ว๓๔๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง การด�าเนินการตามข้อสั่งการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
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ด้วยเหตุนี้ องค์กรของรัฐที่เก่ียวข้องในบางจังหวัดจึงใช้วิธีการท�าประชาคมหมู่บ้าน โดยให ้

ประชาชนในหมูบ้่าน/ชมุชนแจ้งรายชือ่ผูท้ีต่นคดิว่าเกีย่วข้องกับยาเสพตดิ ทัง้ผู้ค้าและผู้เสพโดยวธีิหย่อนรายช่ือลงในกล่องทีเ่ตรียมไว้ 

องค์กรของรฐักจ็ะน�ารายชือ่ทีไ่ด้รบัแจ้งทัง้หมดนัน้มาแจกแจงดคูวามถีข่องผูม้รีายชือ่ว่ามากน้อยเพยีงใด อกีทัง้อาศัยข้อมลูอีกส่วนหน่ึง 

จากก�านันผู้ใหญ่บ้านมาพิจารณาประกอบกัน ก่อนที่จะจัดท�าเป็นบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย

ต่อไป การจัดท�าบญัชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิในลกัษณะดงักล่าวย่อมน�ามาซึง่ความคลาดเคลือ่นหรอืความผดิพลาดของข้อมลู 

อนัอาจท�าให้ประชากรพลเรือนผู้บริสุทธิแ์ละไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิมชีือ่ถกูระบไุว้ในบญัชดีงักล่าวด้วย หรอือาจเกดิการใส่ร้าย 

ป้ายสีกันระหว่างผู้ที่มีความขัดแย้งกัน หรือเป็นคู่แข่งทางธุรกิจการค้าในท้องถิ่น หรือเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง ดังที่เกิดขึ้น

ในเรื่องร้องเรียนหลายๆ เรื่อง อันเป็นที่มาของค�าเรียกบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่า “บัญชีด�า” ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐใน 

บางท้องที่ได้เปิดเผยรายชื่อในบัญชีด�าซึ่งควรเก็บเป็นความลับ โดยน�าไปแจ้งให้เจ้าตัวผู้มีรายชื่อในบัญชีด�าทราบ พร้อมแนะน�า ข่มขู่ 

ให้ไปรายงานตัว โดยเจ้าหน้าทีข่องรฐัในบางท้องทีถ่งึกับขูว่่า หากไม่ไปรายงานตัวจะไม่รับรองความปลอดภัยในชวีติ ท�าให้ชาวบ้าน 

จ�านวนมากที่เป็นผู้บริสุทธิ์ต้องตกอยู่ในสภาวะล�าบาก เพราะหากไม่ไปรายงานตัวก็ถือว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการ แต่ถ้า

ไปรายงานตัวกลับเป็นการยอมรับความผิดทั้ง ๆ ที่ตนเองมิได้กระท�า นอกจากนั้น การจัดท�าบัญชีด�าที่ไม่มีมาตรการตรวจสอบข้อมูล

ที่ดีพอ ยังมีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลอย่างรุนแรง เช่น ท�าให้เกิดความเดือดร้อน อับอายขายหน้า เสื่อมเสียชื่อเสียง เสื่อมเกียรติ

ของคนในครอบครัว ไม่สามารถเข้าสมาคมกับชุมชนได้ตามปกติ ในบางพื้นที่ประธาน อบต. และผู้ใหญ่บ้าน (ที่เป็นชาวเขา) ในหลาย

พื้นที่ถูกปลดจากต�าแหน่งเพราะมีชื่อในบัญชีด�า โดยไม่มีโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน หรือเพราะถูกอ้างว่าไม่มีประสิทธิภาพใน

การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐ

โดยนัยดังกล่าว บัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือบัญชีด�าจึงเป็นเครื่องมือประการแรก

ขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็น “ฐาน” ของการปฏิบัติการต่างๆ ต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเคร่งครัด 

ตามเงื่อนไขและตามกรอบระยะเวลาตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด ดังจะเห็นได้ในเรื่องร้องเรียนจ�านวน 

ไม่น้อยที่ผู้เสียหายซ่ึงชื่อของตนถูกระบุไว้ในบัญชีดังกล่าวในฐานะบุคคลเป้าหมาย เมื่อไปรายงานตัวตามค�าสั่งขององค์กรของรัฐ 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วแต่กรณี ผู้เสียหายก็มักจะถูกลอบสังหารหรือถูกฆาตกรรมภายหลังจากกลับจากการไปรายงานตัวแล้ว 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ พบว่ามีข้อมูลผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด

จ�านวน ๒๖๒,๙๑๙ คน ข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดจ�านวน ๔๖,๑๗๗ คน และข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จ�านวน ๙๒๖ คน 

(บัญชีด�า)

นอกจากการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย (และครอบครัวหรือญาติของ 

ผูเ้สยีหาย) ซึง่เป็นประชากรพลเรือนในพ้ืนทีต่่างๆ ทัว่ประเทศจะเกดิขึน้ภายใต้ “บรบิทเฉพาะร่วมกนั” เกีย่วกับการด�าเนนินโยบาย 

ในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากพิจารณาลงไปใน

รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนและคดีความผิดอาญาที่มีการร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวนทั้งหลายนั้นแล้ว ยังจะเห็นได้ถึงลักษณะ

หรือข้อเท็จจริงร่วมกันหรือคล้ายคลึงกันของการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายอย่างกว้างขวางในพื้นที่ต่างๆ  

ทั่วประเทศได้อีกด้วย

ลักษณะหรือข้อเท็จจริงร่วมกันหรือคล้ายคลึงกันของการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินท่ี 

เกิดข้ึนดังกล่าวแบ่งออกได้สี่ประการส�าคัญ ได้แก่ ช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหาย ลักษณะของการด�าเนินการที่ก่อให้เกิดความ 

เสียหาย บุคคลท่ีเป็นเป้าหมายของการด�าเนินการ ผลลัพธ์ของการด�าเนินการ และการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายหรือผู้ได้รับ 

ผลกระทบจากการด�าเนินการ
• ช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหาย

ความเดือดร้อนเสียหายหรือผลกระทบต่อประชาชนพลเรือนที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและอย่าง

กว้างขวาง และครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตามเรื่องร้องเรียนอันเป็นกรณีศึกษาและคดีความผิดทางอาญา 

ดังกล่าวข้างต้น อันท�าให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒,๘๗๓ คน ล้วนเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกัน กล่าวคือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 

๒๕๔๖ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๖ อันเป็นช่วงระยะเวลาการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
139



คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมี “จ�านวนมากผิดปกติ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่อเปรียบเทียบกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกันของช่วงก่อน (ปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕) และหลังปี ๒๕๔๖ (ปี ๒๕๔๗-

๒๕๔๘) เมือ่พจิารณาเปรียบเทยีบกนัแล้ว จะเหน็ได้ว่าคดฆีาตกรรมทีเ่กดิขึน้ในช่วงระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ์ ๒๕๔๖ ถงึเดอืนเมษายน 

๒๕๔๖ มีจ�านวนคดีเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ ๘๗.๘๙ ต่อเดือน413 หากแต่ภายหลังจากช่วงระยะเวลาการด�าเนินการตามนโยบายของ

รัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด การกระท�าความผิดอาญาและคดีฆาตกรรม ตลอดจนจ�านวนผู้เสียชีวิตมีจ�านวนลดลงอย่างเห็น

ได้ชัด

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นและจ�านวนผู้เสียชีวิตจ�านวนมากอย่างผิดปกติในช่วง 

ระยะเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นใน “ช่วงระยะเวลาเดียวกัน” อันเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด ตลอดจน

การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล

(๒) ลักษณะหรือข้อเท็จจริงร่วมกันหรือคล้ายคลึงกันของการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้น

การสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นประชากรพลเรือนในภูมิภาค 

ต่างๆ ทั่วประเทศในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๖ เป็นผลมาจากการด�าเนินการของเจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐในการปฏบิตักิารให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด การด�าเนนิการทีก่่อให้เกิด 

การสญูเสยีต่อชีวติ ร่างกาย และทรพัย์สนิแก่ประชากรพลเรือนดังกล่าว แม้จะต่างพ้ืนที ่ ต่างวาระ และต่างลักษณะของความเสยีหาย 

หากแต่ต่างก็มีลักษณะของการด�าเนินการที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ซ่ึงอาจก�าหนด “ลักษณะร่วมกัน” ของการด�าเนินการ 

ที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ห้าประการย่อย ได้แก่ (๑) เป็นการด�าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (๒) เป็นการด�าเนินการโดยใช้ก�าลัง 

ประทุษร้ายและ/หรืออาวุธต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้เสียหาย (๓) เป็นการด�าเนินการที่กระท�าเป็นกระบวนการเป็นระบบ 

และเป็นขั้นตอน (๔) เป็นการด�าเนินการที่อาศัยอ�านาจรัฐและนโยบายของรัฐบาลเป็นพื้นฐาน และ (๕) เป็นการด�าเนินการที่ล้วน 

มุ่งหมายแต่เพียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะ 

ยาเสพติดแต่เพียงอย่างเดียว

(๑) เป็นการด�าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติการ 

ตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของการสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเรื่องร้องเรียนท่ีเสนอ

มายังส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งคดีฆาตกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๖ อันเป็นกรณีศึกษาดังกล่าว 

ข้างต้น สะท้อนให้เห็นลักษณะร่วมกันหรือคล้ายคลึงกันของการด�าเนินการ อันเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายใน

ประการที่หนึ่ง คือ เป็นการด�าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองทั้งหลาย อันได้แก่ เจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส�าคัญ

การกระท�าอันก ่อให ้ เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายแก ่ประชากรพลเรือนมีทั้ ง 

กรณีที่เป็น (๑.๑) การกระท�าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะ 

ยาเสพติด และ (๑.๒) การกระท�าท่ีเกีย่วข้องกบัเจ้าหน้าทีข่องรัฐในการปฏิบติัการตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติด

(๑.๑) การกระท�าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการ 

ประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

เร่ืองร้องเรียนหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ประชากรพลเรือน 

ทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เกิดจากการกระท�าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปราม
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คณิต ณ นคร, เพิ่งอ้าง, หน้า ๒๓.
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 414
  คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๖๐๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

• เรื่องร้องเรียนกรณีการเสียชีวิตของนาย ก. (จังหวัดกาฬสินธุ์)

ข้อเท็จจริงโดยย่อ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. พนักงานสอบสวน สถานีต�ารวจ 

ภูธรจังหาร ได้รับแจ้งจากราษฎรบ้านบึงโดน หมู่ ๔ อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าพบศพชายไทยไม่ทราบชื่อ ผูกคอตายอยู่ใน 

กระท่อมนาด้านทิศตะวันตกบ้านบึงโดน โดยใช้เชือกไนล่อนสีเขียวผูกติดกับชื่อกระท่อมนา ต่อมา ทราบชื่อว่านาย ก. (หลานชาย 

ของผู้ร้อง) โดยญาติของผู้ตายติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ตาย เนื่องจากก่อนเสียชีวิต ผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจ

ภูธรอ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์กักขังไว้ตามหมายขังของศาล ต่อมา ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แต่ไม่ได้เดินทางกลับบ้าน และได้มา 

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหลังจากได้รับการปล่อยตัว

คดีนี้ ศาลอาญามีค�าพิพากษา414 ให้ดาบต�ารวจ อ. จ�าเลยที่หนึ่ง ดาบต�ารวจ ส. จ�าเลยที่ ๒ ดาบต�ารวจ พ. 

จ�าเลยที่ ๓ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๘๙ (๔) ประกอบมาตรา ๘๓ ให้ลงโทษประหารชีวิต 

พันต�ารวจเอก ม . จ�าเลยที่ ๕ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๐ วรรคแรก ให้จ�าคุกมีก�าหนด ๗ ปี พันต�ารวจโท ส. 

จ�าเลยท่ี ๖ มคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔) ประกอบมาตรา ๘๖ ให้จ�าคุกตลอดชีวิต และยกฟ้องพนัต�ารวจโท 

ภ. จ�าเลยที่ ๔ 

• เร่ืองร้องเรียนกรณีการเสียชีวิตของ เด็กชาย ฟ. และการหายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุและไร้ร่องรอยของ

นางสาว พ. มารดาของ เด็กชาย ฟ. (กรุงเทพมหานคร)

ข้อเท็จจริงโดยย่อ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้าโรงภาพยนตร์ปารีส ตลาดสะพานขาว แขวงสี่แยก 

มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ต�ารวจฝ่ายสืบสวน สถานีต�ารวจนครบาลบางชันสามนาย ได้แก่ ดาบต�ารวจ พ. 

จ่าสิบตรี ภ. และ สิบต�ารวจเอก อ. ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงโดยมีเจตนาฆ่านางสาว พ. ภรรยาของนาย ส. และ เด็กชาย ฟ. จ�านวน 

หลายนัด ขณะที่นางสาว พ. ก�าลังขับขี่รถยนต์ ซึ่งมีเด็กชาย ฟ. นั่งโดยสาร อยู่เบาะหลัง กระสุนปืนทะลุตัวถังรถยนต์ถูกร่างกาย  

เด็กชาย ฟ. สองนัด บริเวณหลังและอกด้านขวา ได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา ส่วนนางสาว พ. เจ้าหน้าที่

ต�ารวจทั้งสามนายได้ลงมือกระท�าความผิดไปโดยตลอดแล้วแต่การกระท�านั้นไม่บรรลุผล จึงไม่ถึงแก่ความตาย 

คดีนี้ ศาลอาญามีค�าพิพากษา ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจฝ่ายสืบสวน สถานีต�ารวจนครบาลบางชัน 

จ�าเลยที่ ๑ - ๓ เป็นการกระท�าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๑ ให้จ�าคุกจ�าเลยที่ 

๑ - ๓ คนละ ๒ ปี และปรับคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่าการกระท�าของพวกจ�าเลยเป็นการ

ปฏิบัติตามหน้าที่ และไม่เคยปรากฏว่าจ�าเลยทั้งสามต้องโทษมาก่อน โทษจ�าคุกจึงให้รอลงอาญาคนละ ๒ ปี 

ยาเสพติด นอกจากนี้ เรื่องร้องเรียนบางเรื่องยังได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาต่อศาล และศาลได้มีค�าพิพากษาแล้ว โดยพิพากษาให้

ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท�าความผิดเป็นเหตุให้ประชากรพลเรือนซึ่งเป็นผู้สุจริตได้รับความเสียหาย

ตัวอย่างของเร่ืองร้องเรียนที่แสดงว่าการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ 

ประชากรพลเรือนเกิดขึ้นจากการกระท�าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด
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•  เรื่องร้องเรียนกรณีการเสียชีวิตและการถูกยึดทรัพย์ของนาย น. และนาง ก. (จังหวัดนครราชสีมา)

ข้อเท็จจริงโดยย่อ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอครบุรี ประมาณ ๑๐ 

นาย ได้น�าหมายค้นของศาลจังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจค้นบ้าน ต�าบลบ้านใหม่ อ�าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยกล่าวหาว่า

นาย น. อายุ ๓๐ ปี และนาง ก. อายุ ๒๖ ปี ร�่ารวยผิดปกติอันเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิด

กฎหมายแต่อย่างใด 

นาย น. และนาง ก. มีบุตรด้วยกัน ๒ คน เดิมทั้งสองคนประกอบอาชีพรับจ้างท�างานก่อสร้าง ต่อมา เมื่อป ี

พ.ศ. ๒๕๔๔ นาย น. ได้ถูกรางวัลที่ ๑ จากส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจ�าวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔ หมายเลข 

๐๙๑๙๘๒ จ�านวนสองฉบับ เป็นเงินจ�านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) นาย น. และนาง ก. ได้น�าเงินรางวัลดังกล่าว 

มาปลูกสร้างบ้าน พร้อมทั้งเปิดเป็นร้านขายของช�าในหมู่บ้าน และน�าเงินไปซื้อรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสัน รุ่นบิ๊กเอ็ม เป็นรถยนต์ 

มือสอง เพื่อใช้บรรทุกสินค้ามาจ�าหน่ายในร้านค้า ซึ่งต่อมาได้ขายรถยนต์คันดังกล่าวไปและเช่าซื้อรถยนต์คันใหม่ คือ รถยนต์กระบะ 

ยี่ห้อนิสสัน รุ่นฟรอนเทียร์ และรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ ซึ่งต้องช�าระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา ๔ ปี

นาย น. และนาง ก. ทราบว่าตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งสองจึงได้แสดงหลักฐาน 

การโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาราชด�าเนิน จ�านวนเงิน ๕,๖๖๘,๙๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินรางวัลที่ ๑ หลังจาก 

หักภาษีและบริจาคให้มูลนิธิการกุศลแห่งหนึ่งแล้ว ต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอครบุรี เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตน 

และเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ นาย น. ได้เดินทางไปส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขอหนังสือรับรอง 

ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ และในวันรุ่งขึ้น ได้น�าหนังสือดังกล่าวไปยื่นต่อดาบต�ารวจ ส. เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่รู้จักกัน ซึ่งรับปากว่าจะ

น�าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

ต่อมา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. นาย น. และนาง ก. ได้เดินทางด้วยรถยนต์กระบะ 

ยี่ห้อนิสสัน รุ่นฟรอนเทียร์ พร้อมเพ่ือนบ้านอีกหนึ่งคน คือ นาง ป. เพื่อไปซื้อของมาขายในร้านขายของช�าของตนจากตลาดสด 

ในอ�าเภอครบุรี ในระหว่างทางได้มีคนร้ายจ�านวน ๓ คน เรียกให้นาย น. และนาง ก. พร้อมเพื่อนบ้านลงจากรถยนต์กระบะ 

และให้นั่งลงข้างรถยนต์ดังกล่าว แล้วคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนจ่อยิงอย่างอุกอาจ นาง ก. ถูกยิง ๔ นัด นาย น. ถูกยิง ๓ นัด หลังจากนั้น 

คนร้ายได้ใช้เท้าถีบเพื่อนบ้านข้างต้นและตะโกนไล่ให้หนีไป สร้างความหวาดกลัวให้แก่เพื่อนบ้านนั้นเป็นอย่างยิ่ง คนร้ายดังกล่าว 

ได้ปลดเอาทรัพย์สินของผู้ตายทั้งสอง ได้แก่ สร้อยคอทองค�าจ�านวน ๒ เส้น น�้าหนักรวม ๓ บาท กระเป๋าสตางค์พร้อมเงินที่เตรียมไป

ซื้อของ และเอกสารในกระเป๋าของผู้ตายทั้งสองไป

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอครบุรีมาถึงที่เกิดเหตุเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. ขณะที่ตรวจสภาพ 

ที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ต�ารวจพบยาบ้าจ�านวน ๑๗ เม็ด ที่บริเวณหลังเบาะที่นั่งด้านคนขับ โดยขณะตรวจค้นดังกล่าวญาติผู้ตาย 

มิได้อยู่ร่วมในการตรวจค้นดังกล่าวด้วย ครั้นต่อมาเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอครบุรี 

ได้น�าหมายค้นฉบับเดิมที่เข้าตรวจค้นเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ มาแสดงเพื่อเข้าตรวจค้นที่บ้านของผู้ตายทั้งสอง แล้วยึด 

โทรศัพท์มือถือจ�านวนสองเครื่อง รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 

สาขาโชคชัย ที่มีเงินฝากจ�านวน ๑,๘๑๖,๒๙๑.๑๐ บาท ไป โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดและญาติของผู้ตาย

ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกการตรวจค้นเท่านั้น 

• เรื่องร้องเรียนกรณีการเสียชีวิตของนาย ล. จังหวัดเชียงใหม่

ข้อเท็จจริงโดยย่อ นาย ล. เป็นผู้ร่วมก่อตั้งหมู่บ้านปางเกี๊ยะ จึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 

๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ต�ารวจภูธรแม่แจ่ม จ�านวนกว่า ๑๐ นาย ได้น�าหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านของฃนาย ล. 

ในขณะที่นาย ล. ไม่อยู่บ้าน ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ ดาบต�ารวจ ง. 
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(๑.๒) การกระท�าท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาล 

ในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

เรื่องร้องเรียนบางเรื่อง แม้ไม่อาจก�าหนดได้โดยชัดแจ้งว่าเป็นการกระท�าโดยเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ แต่ก็มิอาจปฏิเสธว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ดังจะเห็นได้ในเรื่องร้องเรียน 

จ�านวนมากที่ประชากรพลเรือนที่เสียชีวิตหรือถูกฆาตกรรมจ�านวนไม่น้อยเป็นผู้มีรายชื่อในบัญชีด�าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดท�าขึ้น และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสูญเสียชีวิตหรือการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นกับประชากรพลเรือนมักจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บุคคลนั้นไปรายงาน

ตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตัวอย่างเช่น

(ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง) เจ้าหน้าที่ต�ารวจประจ�าอยู่ที่ตู้ยามบ้านปางอุ๋ง ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของนาย ล. ประมาณ ๕ กิโลเมตร 

ได้เข้ามาที่บ้านนาย ล. และถามนาย ล. ว่าวันนี้จะไปไหน นาย ล. จึงได้ตอบว่าจะออกไปช่วยชาวบ้านสร้างศาลาส่วนรวม เนื่องจาก

หมู่บ้านได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรแคร์นานาชาติ ต่อมา เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. ขณะที่ชาวบ้านก�าลังช่วยกัน 

ปลูกสร้างศาลาที่พักริมทางอยู่นั้น นาย ล. ซึ่งมาดูการปลูกสร้างศาลา ได้นอนหลับอยู่บนที่นั่งของศาลา ได้มีกลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์

กระบะปิคอัพ ชนิดแคป สีบรอนซ์เทา ซึ่งวิ่งมาจากทางด้านอ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งหน้าไปทางอ�าเภอแม่แจ่ม มาจอด 

กลางถนน เลยจุดที่นาย ล. นอนอยู่เล็กน้อย เมื่อรถหยุดแล้ว ได้ถอยมายังจุดที่ชาวบ้านหลายคนยืนอยู่ ชายสองคนในจ�านวนสี่คน

ที่นั่งอยู่ที่กระบะท้ายรถด้านซ้าย ยืนขึ้นแล้วใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่นาย ล. ซึ่งนอนหลับอยู่ หลายนัด (ผลการชันสูตร นาย ล. ถูกยิง

ที่บริเวณริมฝีปากบนซ้าย ราวนมซ้ายทะลุหลัง หน้าอกขวา และหน้าท้อง เสียเลือดมาก เป็นเหตุให้เสียชีวิต) แล้วรถคันดังกล่าวก็

แล่นออกไปโดยมุ่งหน้าไปทางอ�าเภอแม่แจ่ม ชาวบ้านต่างมองตามไป พบว่าในรถยนต์มีชายอีกสามคนนั่งอยู่ โดยคนหนึ่งเป็นคนขับ 

และอีกสองคนนั่งอยู่ที่แคปด้านหลังคนขับ เมื่อหายจากอาการตกใจจึงพร้อมด้วยชาวบ้านที่มาช่วยกันปลูกสร้างศาลา ไปดูนาย ล. 

พบว่าได้เสียชีวิตแล้ว โดยชาวบ้านที่เล่าเหตุการณ์แจ้งให้ทราบว่าคนร้ายที่นั่งมาบนกระบะท้ายรถ ทุกคนสวมหมวกไหมพรมสีด�า 

โดยม้วนชายหมวกและสวมบนศีรษะเสมอตา มิได้คลุมใบหน้าแต่อย่างใด ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นจ�านวนมากพูดเป็นท�านอง 

เดียวกันว่าเป็นการกระท�าของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ นาย ต. บุตรชายของนาย ล. ซึ่งเป็นผู้กล่าวหาไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นคนร้าย และไม่สงสัย 

ผู้ใด แต่ได้ทราบข่าวหลังเกิดเหตุว่า มีผู้พบเห็นรถยนต์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่คนร้ายใช้ เคยไปจอดอยู่ที่ตู้ยามปางอุ๋ง จึงสงสัยว่า 

จะเป็นรถคันเดียวกัน ส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุ ผู้ตายไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อน ผู้ตายเป็นคนดีและเป็นที่รักของ 

ชาวบ้าน จนได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านถึงสองสมัย เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ทางราชการโดยทางอ�าเภอแม่แจ่ม 

ได้ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้ารายงานตัวต่อทางอ�าเภอ ผู้ตายก็ได้น�าชาวบ้านที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดทั้งในฐานะผู้เสพ 

และผู้ค้ารายย่อยเข้ารายงานตัวต่อทางอ�าเภอด้วย และจากสาเหตุนี้อาจท�าให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าผู้ตายเป็นผู้แจ้งรายชื่อให้กับทาง 

อ�าเภอจึงไม่พอใจก็เป็นได้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า จากสถานีต�ารวจมาถึงที่เกิดเหตุมีระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร โดยปกติเมื่อ 

เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ต�ารวจจะใช้เวลาเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเป็นเวลานานประมาณครึ่งวัน ต่อมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ�าเภอแม่แจ่ม 

ได้มาร่วมงานศพของนาย ล. และแจ้งประกาศให้มีการรับสมัครผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ทันที จากการสืบสวน ทราบว่าผู้ตายมีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดซึ่งสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอแม่แจ่ม ก�าลังด�าเนินการสืบสวนพฤติกรรมอยู่ ผลการสืบสวนสอบสวนขณะ

ตรวจที่เกิดเหตุ สาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าถูกผู้ค้ายาเสพติดซึ่งขัดแย้งและโกรธเคือง ใช้หรือว่าจ้าง หรือใช้อาวุธปืนยิงถึงแต่ความ

ตาย

• เรื่องร้องเรียนการเสียชีวิตของนาย ม. พร้อมกับพวกรวม ๔ คน จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริงโดยย่อ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. พนักงานสอบสวนได้รับแจ้ง 

จากพนกังานวิทยวุ่ามเีหตยุงิกนัตาย จงึได้ออกไปตรวจทีเ่กดิเหต ุ พบว่าเป็นบ้านคอนกรีตช้ันเดยีว มร้ัีวคอนกรีตสูงล้อมรอบบริเวณบ้าน 

บริเวณห้องโถงพบศพชายต่างด้าวจ�านวน ๔ คน นอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กัน สภาพศพถูกยิงที่ศีรษะ ที่บ้านพักของนาย ม. ต�าบลมะอึ 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีคนร้ายเป็นชายไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดจ�านวน ๔ คน นอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กัน สภาพศพถูกยิงที่ศีรษะ 
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(๒)  เป็นการด�าเนนิการโดยใช้ก�าลงัประทุษร้ายและ/หรืออาวุธต่อชวิีต ร่างกาย หรือทรพัย์สิน 

ของผู้เสียหายซึ่งเป็นประชากรพลเรือน 

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายแก่ประชากรพลเรือน

ในวงกว้างแสดงถึงลักษณะของการด�าเนินการซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอย่างมาก กล่าวคือ เป็นการกระท�า 

โดยการประทุษร้ายโดยใช้ก�าลัง หรือใช้อาวุธ และเป็นการกระท�าต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชากรพลเรือน อันเป็น 

การกระท�าที่ใช้ความรุนแรงต่อประชากรพลเรือน

(๒.๑) การกระท�าโดยการประทุษร้ายโดยใช้ก�าลังหรือใช้อาวุธ

เมื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง จะเห็นได้ว่าข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกิด

ข้ึนในเรื่องร้องเรียนทุกเร่ืองมีลักษณะร่วมกันหรือคล้ายคลึงกันอย่างมากเก่ียวกับวิธีด�าเนินการ ได้แก่ การใช้ก�าลังประทุษร้ายหรือ

ใช้อาวุธในการด�าเนินการทั้งต่อผู้เสียหายและต่อญาติของผู้เสียหาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังจะเห็นได้ว่า ตามเร่ืองร้องเรียนแทบ

ทุกเรื่อง มีบุคคลกลุ่มหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการร่วมกัน โดยใช้ก�าลังประทุษร้ายและใช้อาวุธในการกระท�าการ อันน�ามาซึ่งการ

สูญเสียชีวิตและการสูญเสียทรัพย์สิน อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนพลเรือน

และล�าตัวด้วยปืนไม่ทราบขนาด มีเลือดและหัวกระสุนตกอยู่ที่พื้น ได้ท�าการถ่ายภาพ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ แผนที่สังเขป เก็บหัว

กระสนุปืน แล้วได้ร่วมกบันายแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลธวัชบรีุชันสูตรพลิกศพผู้ตาย แล้วมอบให้ญาตรัิบไป จากการสอบสวนเบือ้งต้น 

ทราบว่าหนีง่ในผูต้าย คอื นาย ม. เจ้าของบ้าน เป็นชาวบงัคลาเทศซึง่มภีริยาเป็นคนไทย มีคดอียูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลจงัหวดั

สุรินทร์ฐานมียาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจ�าหน่าย ภริยาก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเช่นกัน สาเหตุเบื้องต้น 

สันนิษฐานว่าการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาจเป็นสาเหตุน�าไปสู่การเสียชีวิต

 

• เรื่องร้องเรียนการเสียชีวิตของนาย อ. จังหวัดล�าปาง

ข้อเท็จจริงโดยย่อ นาย อ. เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลสบป้าด (อบต. สบป้าด) อ�าเภอแม่เมาะ 

จังหวัดล�าปาง มีหน้าที่บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต�าบล จึงมีความขัดแย้งกับทางอ�าเภอ เนื่องจากการจัดสรร 

งบประมาณส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะของบประมาณในจ�านวนที่สูงกว่าที่ทางอ�าเภอควรจะได้รับตามระเบียบของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล แต่นาย อ. ไม่อนุมัติให้ ในขณะที่องค์การบริหารส่วนต�าบลอื่นยอมอนุมัติให้ นาย อ. เคยถูกเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองเรียกไปตักเตือนให้ลาออกหลายครั้ง

ในวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ�าเภอแม่เมาะ คือ นาย ป. ได้เรียกให้นาย 

อ. มาพบที่ที่ว่าอ�าเภอแม่เมาะเพื่อหารือ เนื่องจากตนทราบว่านาย อ. มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และหน่วยงาน

มีนโยบายว่าหากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ด�าเนินการให้พ้นจากต�าแหน่ง ทั้งนี้ จะด�าเนินการอย่างไร 

ตามแต่วิธีการของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พูดคุยกันเป็นเวลาประมาณ ๓๐ นาที นาย อ. ปฏิเสธว่าไม่เคยค้า  

แต่เคยเสพ จึงไม่ขอลาออก และแจ้งว่าตนเองถูกกลั่นแกล้งเนื่องจากเป็นนักการเมือง หลังจากนั้นมีโทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือ 

ของนาย อ. ต่อมา นาย อ. จึงขับรถออกไปหลังจากได้รับโทรศัพท์ดังกล่าว เมื่อออกมาถึงถนนห่างจากหน้าที่ว่าการอ�าเภอไม่ถึง ๑  

กิโลเมตร นาย อ. ก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจอ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง เข้าใจว่าเป็นคดี 

อุบัติเหตุธรรมดา แต่ต่อมาภายหลังทราบว่าถูกยิงเสียชีวิต และเมื่อตรวจค้นรถยนต์ของผู้ตายพบยาเสพติดจ�านวนหนึ่ง จึงคาดว่า 

การถูกยิงครั้งนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ตายเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อย่างไรก็ตาม ภรรยาของผู้ตายสงสัยว่า การเสียชีวิต 

ของสามีน่าจะมีสาเหตุมาจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด และสามีเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานานแล้ว ซึ่งเดิมเคยเป็นเพียงผู้เสพ 

เท่านั้น ต่อมา ญาติได้เดินทางไปดูศพ จึงพบว่านาย อ. ถูกยิงเสียชีวิต และพยานหลักฐานส�าคัญ คือ โทรศัพท์มือถือของผู้ตาย 

ได้หายไปและพยานในที่เกิดเหตุอ้างว่าไม่เห็นคนร้าย 
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(๓) เป็นการด�าเนนิการทีก่ระท�าเป็นกระบวนการ เป็นระบบและด�าเนนิการเป็นขัน้ตอน 

การก่อความรุนแรงด้วยการประทุษร้ายโดยใช้ก�าลังหรือใช้อาวุธปืนในการด�าเนินการ 

อันน�ามาซึ่งการสูญเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เสียหายซึ่งเป็นประชากรพลเรือนอย่างกว้างขวางที่เกิดขึ้นตามเรื่องร้องเรียน

ต่างๆ ดังกล่าว มีลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่ง คือ เป็นการด�าเนินการที่กระท�าเป็นกระบวนการ เป็นระบบ และด�าเนินการเป็น 

ขั้นเป็นตอน

การกระท�าการที่เกิดขึ้นตามเรื่องร้องเรียนทั้งหลาย “มิใช่” การกระท�าที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ  

(random) หรอืเป็นเอกเทศแยกต่างหากจากกนั (isolated) หรือไม่มคีวามเก่ียวข้องกนั (separated) แต่อย่างใด ในทางตรงกนัข้าม 

การกระท�าต่างๆ ดังกล่าวล้วนเป็นการด�าเนินการที่ “มีการก�าหนดขึ้น” ตาม “แผนการด�าเนินการ” เป็นการกระท�าอย่างเป็น 

กระบวนการหรือเป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเห็นได้ชัด

กลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายจะกระท�าการร่วมกันโดย  

“ใช้ความรุนแรง” เป็นหลัก ไม่ว่าจะโดย “ใช้ก�าลังประทุษร้าย” ผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหาย และโดย “ใช้อาวุธ” โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง อาวุธปืนในการด�าเนินการ โดยแบ่งหน้าที่กันท�าโดยชัดแจ้ง บางคนในกลุ่มบุคคลนั้นรับหน้าที่ขับรถยนต์เพื่อส่งบุคคลอื่น 

ในกลุ่มเดียวกันมาพบผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหาย และเพื่อรับกลุ่มบุคคลนั้นกลับหรือหนีออกไปภายหลังการด�าเนินการกับ 

ผู้เสียหายตามเป้าหมายแล้ว บางคนรับหน้าที่เฝ้าระวังพ้ืนท่ีหรือสังเกตการณ์ บางคนเป็นผู้ท�าการประทุษร้ายร่างกายผู้เสียหาย

หรือญาติของผู้เสียหายโดยใช้ก�าลัง และใช้อาวุธปืนที่ติดตัวมาสังหารผู้เสียหาย ตลอดจนใช้ก�าลังหรือใช้อาวุธข่มขู่ญาติของผู้เสียหาย 

ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้เกิดความหวาดกลัวในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน จนส่งผลให้ญาติของผู้เสียหายไม่สามารถ

ที่จะด�ารงชีวิตอยู่ ณ ภูมิล�าเนาปกติของตนได้ และจ�าต้องย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากที่อื่น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ตนเองและครอบครัว

(๒.๒) การกระท�าต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชากรพลเรือน

การประทุษร้ายโดยใช้ก�าลังและใช้อาวุธปืนของกลุ ่มบุคคลผู ้ก ่อให้เกิดการ 

สญูเสยีในชวีติ ร่างกาย และทรัพย์สินของผูเ้สยีหายซึง่เป็นประชากรพลเรอืนอย่างกว้างขวาง ครอบคลมุจงัหวดัต่างๆ ทัว่ทกุภมูภิาค 

ของประเทศไทย และเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระหว่างระยะเวลาสามเดือนของการปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาล การด�าเนินการ 

เหล่านี้จึงเป็นการด�าเนินการที่มีประชากรพลเรือนเป็นเป้าหมาย กล่าวคือ การใช้ก�าลังประทุษร้ายและใช้อาวุธปืนในการด�าเนินการ 

ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและร่างกายของประชากรพลเรือนเป็นจ�านวนหลายพันคน และการยึดทรัพย์สินของประชากรพลเรือน 

เป็นจ�านวนมหาศาล โดยมีการฆาตกรรมและการยึดทรัพย์สินของประชากรพลเรือนซ�้าแล้วซ�้าเล่า เป็นการกระท�าที่ “มีเป้าหมาย 

ล่วงหน้า” โดยชัดแจ้ง กล่าวคือ การกระท�าให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้เสียหายเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง การกระท�าต่อผู้เสียหาย กลุ่มบุคคลผู้กระท�าการประทุษร้าย กระท�าการโดย “มุ่งประสงค์ต่อชีวิต” ของผู้เสียหายเป็นหลัก 

กล่าวคือ การกระท�าให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายหรือการฆาตกรรมผู้เสียหาย หรือการอุ้มหายหรือการท�าให้ผู้เสียหายสูญหายไป 

ดังจะเห็นได้จากเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้เสียหายในเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องถูกกระท�าให้ถึงแก่ความตาย อันส่งผลให ้

จ�านวนคดฆีาตกรรมทีเ่กิดขึน้ในช่วงระยะเวลา ๓ เดือนของการปฏิบตักิารของรัฐและองค์กรของรัฐเพ่ือเป็นไปตามนโยบายของรฐับาล 

ในการท�าสงครามกับยาเสพติด มีจ�านวนสูงผิดปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนและหลังการด�าเนินการ 

ตามนโยบายดงักล่าวของรัฐบาล ในส่วนทีเ่กีย่วกบัญาตขิองผูเ้สยีหาย ผูก้ระท�าการประทษุร้ายมกัจะกระท�าการต่อร่างกายของบคุคล 

ในครอบครวัหรือญาตขิองผูเ้สยีหาย หากแต่ “ไม่ประสงค์ต่อชีวิต” เช่น การจบัมดัมอืไพล่หลัง การใช้ผ้ามัดปิดปาก การท�าร้ายร่างกาย 

การข่มขู่หรือขับไล่ให้หนีไปจากสถานที่เกิดเหตุ

นอกจากนี้ ดังที่ปรากฏในเรื่องร้องเรียนหลายๆ เรื่อง การประทุษร้ายโดยใช้ก�าลัง

หรอืใช้อาวธุปืนของกลุม่บคุคลผูก้ระท�าการ ยงัขยายไปถงึการยดึทรัพย์สินต่างๆ ของผู้เสียหาย (และครอบครัวหรือญาติของผูเ้สยีหาย) 

อีกด้วย อีกทั้งในเรื่องร้องเรียนหลายๆ เร่ือง การด�าเนินการยึดทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหายเป็นการกระท�าของ 

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง หากแต่มิได้เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยมาตรการปราบปรามยาเสพติด 

แต่ประการใด
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 415
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๔๓๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการก�าหนดตัวชี้วัดด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามยาเสพติด

การกระท�าการทีเ่ป็นกระบวนการหรอืเป็นระบบ กล่าวคอื เป็นการกระท�าโดยม ี“แผนการ 

ด�าเนินการโดยรวม” ซึ่งจะก�าหนดเงื่อนไขของการกระท�าการในสามส่วนส�าคัญ ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง การก�าหนดบุคคลและพื้นที ่

ที่เป็นเป้าหมายของการกระท�าการ และจัดท�าเป็นบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (บัญชีด�า) ผู้เสียหายแทบทุกกรณีจึงเป็น 

ผู้ที่มีชื่อระบุอยู่ในบัญชีดังกล่าว ส่วนที่สอง วิธีด�าเนินการหรือจัดการกับบุคคลที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งในแทบทุกกรณีจะด�าเนินการ 

โดยกลุ่มบุคคล ใช้ความรุนแรงหรือใช้ก�าลังประทุษร้าย และใช้อาวุธปืนในการกระท�าการ ในบางกรณีถึงขนาดใช้อาวุธสงครามใน 

การด�าเนินการ และส่วนที่สาม ผลลัพธ์ของการกระท�าการ ซึ่งทุกกรณีจะเป็นการมุ่งประสงค์ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ

บุคคลที่เป็นเป้าหมายของการกระท�าการนั้นเป็นหลัก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง บุคคลที่เป็นเป้าหมายของการกระท�าการนั้นจะต้องถูก

สังหารหรือท�าให้ถึงแก่ความตายอย่างแน่นอน หรือถูกอุ้มหาย หรือท�าให้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย

การกระท�าการที่เป็นขั้นเป็นตอน กล่าวคือ เม่ือก�าหนดแผนการด�าเนินการโดยรวมแล้ว 

ต่อจากนั้นจะได้มีการก�าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้กระท�าการให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินการและเป้าหมายดังกล่าว โดยมี

การก�าหนด “หน้าที่และความรับผิดชอบ” ของบุคคลต่างๆ จะต้องกระท�าการในส่วนที่เกี่ยวกับตน การกระท�าการตามแผนการ

ด�าเนินการดังกล่าวจึงเป็นการกระท�าที่เป็นขั้นเป็นตอน หรือเป็นการกระท�าตามล�าดับข้ันตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ใน

แผนการด�าเนนิการดงักล่าว ให้มากทีส่ดุและให้เหน็ผลอย่างชัดเจนทีสุ่ด ทัง้น้ี โดยมเีงือ่นไขเก่ียวกับช่วงระยะเวลาของการกระท�าการ 

ให้ส�าเร็จตามที่รัฐบาลก�าหนดไว้โดยเคร่งครัดในนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นส�าคัญ 

(๔) เป็นการด�าเนินการที่อาศัยอ�านาจรัฐและนโยบายของรัฐบาลเป็นพื้นฐาน

เพื่อให้การกระท�าการตามแผนการด�าเนินการโดยรวมดังกล่าวข้างต้นด�าเนินไปอย่าง 

เป็นระบบ เป็นขั้นตอนตามล�าดับ และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการด�าเนินการดังกล่าวได้อย่างแน่นอนและ 

มีประสิทธิภาพ การกระท�าการต่างๆ ตามแผนการด�าเนินการดังกล่าวจึงต้องมีพื้นฐานจาก “นโยบายของรัฐ” เป็นส�าคัญ ในที่น้ี 

ย่อมได้แก่ นโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 

ได้ก�าหนดและประกาศเป็นวาระแห่งชาตินัน่เอง โดยนยัดงักล่าว รฐับาลทีม่ ีพ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัร เป็นผูน้�า ได้ก�าหนดและประกาศ 

นโยบายของในการปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนองค์กรและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของรัฐที่มีหน้าท่ีจะต้องไปด�าเนินการตามล�าดับชั้น 

(ตามระบบ “Area Approach” ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการต�ารวจภูธรจะต้องด�าเนินการร่วมกันแบบ “ปาท่องโก๋”)  

และแนวทางอย่างกว้างๆ ในการด�าเนินการขององค์กรและเจ้าหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายโดย

เคร่งครัด โดยก�าหนดให้ใช้วิธีการรุนแรงและตอบโต้อย่างเข้มข้นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และก�าหนดจุดหมายปลายทางของผู้ที่

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไว้เพียงสองแห่งเท่านั้น คือ “คุก” หรือ “วัด” ทั้งนี้ โดยไม่ค�านึงถึงหลักนิติรัฐและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

บุคคลที่เป็นเป้าหมาย ทั้งนี้ ในการก�าหนดและประกาศนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดดังกล่าว รัฐบาลปล่อยให้องค์กรหรือ 

เจ้าหน้าที่ต่างๆ ของรัฐที่มีหน้าที่ด�าเนินการตามนโยบายนั้นไปก�าหนดวิธีด�าเนินการต่างๆ กันเอง เพียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม 

นโยบายของรัฐบาลเป็นส�าคัญเท่านั้น

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ก�าหนดเงื่อนไขของการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 

ดังกล่าวไว้อย่างเข้มงวดอกีด้วย ซ่ึงประกอบด้วยเงือ่นไขส�าคญัๆ สามประการ ได้แก่ ประการทีห่นึง่ กรอบระยะเวลาสามเดอืนทีอ่งค์กร

หรือเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของรัฐจะต้องด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายหรือได้ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายดังกล่าว กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดดังกล่าว 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ ประการที่สอง เกณฑ์ชี้วัดผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิภาพของการด�าเนินการขององค์กรหรือเจ้าหน้าที่ 

ต่างๆ ของรัฐว่าได้ด�าเนนิการมปีระสทิธิภาพมากน้อยเพียงใด ตามข้อส่ังการของกระทรวงมหาดไทย415 โดยก�าหนดให้ต้องลดจ�านวน 
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 416
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศตส.มท ๐๒๑๑.๑/ว๒๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการด�าเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยา

เสพติดของ ศตส. จ./อ./กิ่ง อ. และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๗๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง นโยบายและแนวทางการด�าเนินงานต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติด

ผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดให้น้อยลงเป็นอัตราร้อยละตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแต่ละช่วงโดยเคร่งครัด อีกทั้งการรายงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินการประจ�าวันเกี่ยวกับจ�านวนผู้ผลิตหรือผู้ค้ายาเสพติด416 และประการที่สาม บทลงโทษกรณีที่องค์กร

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถกระท�าการให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดได้ กล่าวคือ จะถือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผูว่้าราชการจังหวดัและผู้บงัคบัการต�ารวจภูธร หย่อนสมรรถภาพและเจ้าหน้าทีน่ัน้จะต้องถกูลงโทษสถานหนกัด้วยการพ้นจากต�าแหน่ง 

ไปด้วยกัน ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

โดยนัยดังกล่าว นโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดน�ามาซึ่งผลต่อการกระท�า 

การของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล อันก่อให้เกิดการสูญเสียแก่ประชากรพลเมืองอย่างกว้างขวางในสองประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง 

นโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดย่อมเป็นเสมือน “ฐาน” หรือ “ช่องทาง” ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลสามารถ

กระท�าการต่างๆ ตามแผนการด�าเนินการต่อบุคคลผู้เป็นเป้าหมายของการด�าเนินการตามแผนการด�าเนินการนั้น อันน�ามาซึ่งการ

สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้เสียหาย และประการที่สอง การกระท�าการโดยใช้นโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด

เป็นฐานหรือช่องทาง ท�าให้การด�าเนินการมี “คุณภาพ” ในองค์รวม กล่าวคือ มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั้งใน

เชิงผลลัพธ์ของการกระท�าการ และในเชิงความรอบคอบในการกระท�าการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีการทิ้งหลักฐานหรือร่องรอยใดๆ 

ให้ผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหาย ตลอดจนบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบไปถึงบุคคลใดๆ ที่อยู่เบื้องหลังการด�าเนินการเช่นนั้น

ได้แต่อย่างใด 

(๕) เป็นการด�าเนินการที่ล้วนมุ่งหมายแต่เพียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของการ 

ตอบสนองต่อนโยบายของรฐับาลในการปราบปรามยาเสพติดแต่เพียงอย่างเดียว

การกระท�าของบุคคลหรือกลุ ่มบุคคลที่ท�าให้เกิดการสูญเสียแก่บุคคลเป้าหมายหรือ 

ผูเ้สยีหายซึง่ล้วนแต่เป็นประชากรพลเรือนทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นการสงัหารผูเ้สยีหายหรอืการท�าให้ผูเ้สยีหายถงึแก่ชวีติ การอุม้หายหรอื 

การท�าให้ผู้เสียหายสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย และการยึดทรัพย์สินของผู้เสียหาย โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ในโอกาสต่างๆ 

ตามเรื่องร้องเรียนทั้งหลาย “มิใช่” การกระท�าที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลก่อขึ้นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์หรือเจตนาส่วนตัวในการกระท�า 

ความผิดอาญาแต่ละกรรมนั้นแต่อย่างใด หรือมิใช่การกระท�าให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลที่เป็น 

เป้าหมายโดยไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด กรณีจึง “แตกต่างโดยสิ้นเชิง” จากการกระท�าความผิดอาญาที่ “เป็นเอกเทศ” 

หรือ “เป็นครั้งคราว” และ “สิ้นสุดลงในตัวเอง” เมื่อได้กระท�าความผิดส�าเร็จ เช่น กรณีที่ นาย ก. ท�าให้ นาย ข. ถึงแก่ความตาย 

อันเป็นการกระท�าความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกรณีที่นายหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงนายสองโดยเจตนาเป็นเหตุให้

นายสองเสยีชวีติ หากแต่การกระท�าให้เกดิการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบคุคลท่ีเป็นเป้าหมายทัง้หลาย เป็นเพียง “การกระท�า 

ความผิดอาญาพ้ืนฐาน” แม้ต่างกรรมต่างวาระ หากล้วนแต่เป็นการกระท�าที่ “เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน” ภายใต้ “บริบทเฉพาะ 

ร่วมกัน” ของการด�าเนนินโยบายในการปราบปรามยาเสพตดิของรัฐบาล การกระท�าความผิดอาญาต่างๆ เหล่าน้ันจงึ “เป็นส่วนหนึง่” 

ของการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด และ “ผลลัพธ์ของการด�าเนินการ”  

(ทีก่่อให้เกดิการสูญเสียชวีติและทรัพย์สินของผูเ้สยีหาย) ทัง้หลายเหล่านัน้ประกอบกันเป็น “ผลงาน” หรอื “ประสทิธภิาพ” ทีอ่งค์กร 

ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องจะใช้แสดงหรือยกขึ้นกล่าวอ้างว่าได้ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลในการ

ปราบปรามยาเสพตดิตามกรอบระยะเวลาทีร่ฐับาลก�าหนด อนัเป็น “ความประสงค์ทีแ่ท้จริง” ของการกระท�าทีก่่อให้เกดิการสญูเสยี 

ต่างๆ แก่ประชากรพลเมืองอย่างกว้างขวาง

บุคคลที่เป็นเป้าหมายของการด�าเนินการ 

เมื่อได้พิจารณาการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เสียหายทั้งหลายตาม

เรื่องร้องเรียนต่างๆ และคดีฟ้องร้องการกระท�าความผิดอาญาทั้งหลายนั้น จะเห็นได้ว่าบุคคลต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายของการด�าเนิน
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การแทบจะทุกกรณีจะมีชื่อระบุหรือขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (บัญชีด�า) ที่องค์กรของรัฐจัดท�าขึ้นเพื่อการ 

ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะท�าให้เห็นถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการ 

กระท�าการตามแผนการด�าเนินการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปราม 

ยาเสพติด ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็นห้ากลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่ (๑) กลุ่มชาตพัินธ์ุ (ชาวเขา) (๒) บคุคลท่ีเคยมปีระวัตเิก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ  

(๓) บุคคลที่มีต�าแหน่งในชุมชนหรือเป็นหัวคะแนนหรือฐานเสียงทางการเมือง (๔) บุคคลซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีแต่มีเงินทุนใน

การประกอบการ และ (๕) บุคคลที่มีข้อขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๑) กลุ่มชาติพันธุ์ (ชาวเขา)

บุคคลที่เป็นเป้าหมายของการด�าเนินการอันเป็นที่มาของเรื่องร้องเรียนจ�านวนมาก

เกี่ยวกับกรณีการถูกฆาตกรรมถูกอุ้มหายหรือท�าให้สูญหายไป หรือการยึดทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ เห็นจะได้แก่ 

ชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การก�าหนดให้ชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ เป็นบุคคลเป้าหมายของการด�าเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดน่าจะมีสาเหตุเกี่ยวกับปัจจัยส�าคัญสองประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง คนไทยทั่วไป

มักจะมีความนึกคิดและมีความเชื่อโดยทั่วไปว่าชาวเขาส่วนใหญ่แล้วมักจะท�าการปลูกฝิ่น ผลิตหรือค้า หรือมีความเกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติดในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์จึงมักจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ในลักษณะใดลักษณะหนี่ง การเลือกชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ มาก�าหนดเป็นบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการด�าเนินการ และระบุ

ช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากจะเป็นการง่ายและสะดวกแล้ว ยังน่าจะไม่ขัดต่อความนึกคิดหรือความเชื่อ

ของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ การด�าเนินการกับบุคคลที่เป็นเป้าหมายเช่นนี้จึงน่าจะสอดคล้องกับแผนการด�าเนินการ

และนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด และท�าให้การด�าเนินการปราบปรามยาเสพติดกับชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์เหล่าน้ี 

ย่อมมีน�้าหนักและมีความน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง และประการที่สอง ชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ โดยทั่วไปมักจะมีการศึกษาน้อยและ

ไม่มีสถานะและก�าลังทางสังคมและเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรพลเรือนโดยทั่วไป นอกจากคนกลุ่มนี้มักจะอาศัยอยู่ใน

พืน้ทีท่ี่สงัคมภายนอกเข้าถงึยากหรือแนวชายแดนแล้ว คนกลุ่มนีย้งัมกัจะไม่ค่อยมคีวามรู้หรือมปีากมเีสียงในสังคมเท่าใดนกั โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแล้ว การด�าเนินการกับบุคคลที่เป็นเป้าหมายในกลุ่มนี้จึงน่าจะง่ายและสะดวก ไม่ก่อให้เกิดความ

เคลื่อนไหวหรือต่อต้านจนอาจเป็นที่จับตาหรือวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม  

(๒) บุคคลที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

บุคคลที่เป็นเป้าหมายของการด�าเนินการอันเป็นที่มาของเรื่องร้องเรียนจ�านวนมาก 

เกีย่วกบักรณกีารฆาตกรรมหรือการยดึทรัพย์สินทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีต่่างๆ อกีกลุม่หนึง่ ได้แก่ บคุคลทีเ่คยมปีระวตัเิกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ 

ไม่ว่าจะในลักษณะเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยทั่วไป บุคคลเหล่านี้มักจะมีหรือเคยมีช่ือหรือข้อมูลที ่

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ในแฟ้มประวัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่รวบรวมโดยองค์กรของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดแม้บุคคลเหล่าน้ี 

จะเลิกพฤติกรรมเดิมๆ เกี่ยวกับการขาย การซื้อ หรือการเสพยาเสพติดแล้วก็ตาม ชื่อและข้อมูลของบุคคลเหล่านี้ยังอาจถูกเก็บ 

บันทึกไว้อยู่เช่นเดิมได้ การที่บุคคลที่เคยมีประวัติเกี่ยวกับข้องกับยาเสพติดมีชื่อระบุไว้ในบัญชีด�าในฐานะเป็นบุคคลเป้าหมายของ 

การด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด จึงมิใช่เร่ืองแปลก และย่อมจะ 

อธิบายได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งเมื่อเกิดการสูญหายอย่างใดๆ แก่บุคคลเหล่านี้ ทั้งการเสียชีวิตหรือการยึดทรัพย์สิน ก็อธิบายได ้

ไม่เป็นการยากเย็นว่าเป็นการฆ่าตัดตอนหรือการแก้แค้นกันในระหว่างกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้ค้ายาเสพติด ประชาชนทั่วไปหรือสังคมจึงไม่

ตั้งข้อสงสัยต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่บุคคลในกลุ่มนี้แต่อย่างใด 

(๓) บคุคลท่ีมีต�าแหน่งหน้าท่ีในชมุชนหรือเป็นหัวคะแนนหรือฐานเสยีงทางการเมือง

นอกจากบุคคลต่างๆ ท่ีจัดอยู่ในสองกลุ่มดังกล่าวข้างต้นแล้ว บุคคลที่เป็นเป้าหมาย 

ของการด�าเนินการอันเป็นที่มาของเรื่องร้องเรียนจ�านวนมากเกี่ยวกับกรณีการฆาตกรรมหรือการยึดทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ 

อีกกลุ่มหนึ่ง ยังได้แก่ชาวบ้านที่มีต�าแหน่งหน้าที่ในชุมชนหรือเป็นหัวคะแนนหรือฐานเสียงทางการเมือง 
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ผลลัพธ์ของการด�าเนินการ และการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบ

จากการด�าเนินการ 

ในเรือ่งร้องเรยีนต่างๆ ทีเ่ป็นกรณศีกึษา บคุคลทีเ่ป็นเป้าหมายของการด�าเนนิการตามแผน 

การด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดหรือผู้เสียหาย 

มักจะ “ถูกฆาตกรรม” หรือ “ถูกท�าให้ถึงแก่ความตาย” ด้วยอาวุธปืนแทบทุกกรณีของเรื่องร้องเรียน อันเป็นผลให้ “คดีฆาตกรรม” 

ในช่วงระยะเวลาสามเดือนของการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

มีจ�านวนคดีสูงมาก “อย่างผิดปกติ” เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของสองปีก่อนและหลัง และมีจ�านวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 

๒,๘๐๐ รายเศษ นอกจากนี้ ผู้เสียหายหลายรายยังถูกยึดทรัพย์สินของตนไปทั้งหมด ญาติของผู้เสียหายส่วนใหญ่จึงได้แจ้งความ

ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือให้สืบสวนหาตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ แม้จะปรากฏว่าในเรื่องร้องเรียนบางเรื่องญาติของ 

ผู้เสียหายบางรายก็มิได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน โดยเฉพาะชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจาก

มีปัญหาในการสื่อสารภาษาไทย ไม่มีความรู้ว่าควรจะกระท�าอย่างไรต่อไป หรือเนื่องจากหวาดกลัวต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว ในขณะที่ญาติของผู้เสียหายบางรายได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาต่อศาล

ในส่วนที่เกี่ยวกับการท�าการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระท�า 

ความผิดมาลงโทษนั้น เป็นที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากเรื่องร้องเรียนแทบทุกกรณีว่า การสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวน 

“ไม่มีความคืบหน้า” ของคดีแม้แต่น้อย สาเหตุส�าคัญประการหนึ่ง ได้แก่ การไม่สามารถตรวจพบพยานหลักฐานที่จะเป็นเบาะแส 

ให้สามารถหาตัวบุคคลผู้กระท�าความผิดอาญาและบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการกระท�าความผิดอาญาดังกล่าวแต่อย่างใด ด้วยเหตุที ่

จากเร่ืองร้องเรียนจ�านวนหนึง่ พบว่าบคุคลทีเ่ป็นเป้าหมายของการด�าเนนิการให้เป็นไป 

ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นผู้มีต�าแหน่งหน้าที่ในฝ่ายปกครอง เช่น เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

ซึ่งบุคคลเหล่านี้จ�านวนหนึ่งเป็นชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ด้วย ในขณะเดียวกัน การที่บุคคลเหล่านี้มีชื่อระบุไว้ในบัญชีด�าด้วยจึงอาจ

เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลเหล่านี้ด�ารงอยู่ในชุมชน ซึ่งอาจเป็นต�าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลอื่นต้องการจะได้มาเป็นของตน

(๔) บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีแต่มีเงินทุนในการประกอบการ  

บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อระบุไว้ในบัญชีด�าที่รวบรวมและจัดท�าข้ึนขององค์กรของรัฐ 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชาวบ้านหรือประชาชนที่เคยมีฐานะยากจนมาก่อน แต่ต่อมากลายมามีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร บุคคล 

ในกลุ่มน้ีจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีด�าด้วยข้อสงสัยหรือข้อสันนิษฐาน (ขององค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าบัญชีดังกล่าวหรือ 

ที่องค์กรของรัฐได้รับมาจากขั้นตอนการจัดท�าบัญชีด�า) ไว้ก่อนว่าทรัพย์สินเงินทองที่งอกเงยมา บุคคลนั้นได้มาจากการค้ายาเสพติด  

จึงสังเกตได้ว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่บุคคลกลุ่มนี้มักจะเก่ียวข้องกับทรัพย์สินเงินทองเป็นส�าคัญ ดังจะเห็นตามเรื่องร้องเรียน 

จ�านวนหนึง่ว่าองค์กรหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐมักจะเข้าตรวจค้นบ้านพกัของบคุคลกลุม่นีเ้พือ่ค้นหายาเสพตดิ หรอืมคี�าสัง่ให้ยดึหรอือายดั 

ทรัพย์สินของบุคคลเหล่านี้ไว้ทั้งหมด หลังจากที่บุคคลเหล่านี้ถูกสังหารหรือถูกท�าให้ถึงแก่ความตายแล้ว 

(๕) บุคคลที่มีข้อขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บุคคลกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่อาสาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

จากการถูกกลั่นแกล้งใส่ร้าย ปรักปร�าว่ากระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลายรายให้ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกกลัน่แกล้ง 

ใส่ร้ายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายคดี ท้ังการซ้อม ท�าร้ายร่างกาย การสร้างหลักฐานเท็จเพ่ือด�าเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปแต่มิได้น�าไปเป็นของกลางในคดี ฯลฯ ซึ่งในที่สุด ศาลได้มีค�าพิพากษายกฟ้องคดีที่ประชาชนเหล่านั้น 

ถูกกลั่นแกล้งใส่ร้าย ประมาณ ๓ - ๔ คดี และสามารถน�าทรัพย์สินกลับคืนมาให้ประชาชนได้ ซึ่งการกระท�าดังกล่าวอาจเป็นเหตุ 

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนไม่พอใจ และในที่สุด บุคคลดังกล่าวก็ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพ้ืนที่ขึ้นบัญชีด�าเป็นผู้ค้ายาเสพติด แต่เมือ่ 

ตรวจสอบแล้วก็ปรากฏผลการตรวจสอบว่า ผู้นั้นไม่เคยมีประวัติเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน

ก็ไม่พบสิ่งปกติที่จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐที่มุ่งกระท�าการปราบปรามยาเสพติดให้โทษกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้น 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
149



การกระท�าให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เสียหายเป็นการกระท�าอย่างเป็นระบบและเป็นข้ันเป็นตอนตามแผนการ

ด�าเนินการดังท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น การด�าเนนิการจงึเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุม กอปรกับการใช้ความรุนแรงในการประทษุร้ายบุคคลที ่

เป็นเป้าหมายของการด�าเนินการหรือผู้เสียหายโดยใช้ก�าลังและโดยใช้อาวุธ ตลอดจนการข่มขู่บุคคลอ่ืนที่รู้เห็นเหตุการณ์ให้เกิด 

ความหวาดกลัว ด้วยเหตุนี้ ในการกระท�าการสังหารหรือฆาตกรรมผู้เสียหาย บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจึงใส่หมวกคลุมศีรษะและ 

อ�าพรางใบหน้าในขณะกระท�าการ ท�าให้ไม่มีบคุคลใดเหน็และจดจ�าใบหน้าของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลผูล้งมอืยงิผูเ้สยีหาย หรอืการใช้ 

บุคคลแปลกหน้าที่มิได้อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้เสียหายเป็นผู้กระท�าการ ท�าให้ไม่มีบุคคลใดรู้จักหรือคุ้นหน้าคุ้นตาผู้กระท�า 

ความผิด หรือการเก็บหรือการท�าให้สูญหายไป ซึ่งหลักฐานส�าคัญของผู้เสียหายที่อาจเป็นวัตถุพยานในที่เกิด เช่น โทรศัพท์มือถือ 

ของผู้เสียหาย เพื่อเก็บหรือท�าลายแถบบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้เสียหายและบุคคลที่อยู่ปลายทางก่อนการเกิดเหตุ 

ในทางตรงกันข้าม บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะน�าสิ่งของบางอย่างมาไว้ในยานพาหนะหรือเคหสถานของผู้เสียหาย (แล้วแต่กรณี 

ว่าการสังหารหรือการฆาตกรรมเกิดขึ้น ณ สถานที่ใด) และสิ่งของนั้นมักจะเป็นหลักฐานส�าคัญที่แสดงถึงการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติดของผู้เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาเสพติดจ�านวนหนึ่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจมาตรวจพบในขณะที่ตรวจสอบสถานที่ 

เกิดเหตุ และเพื่อสามารถแสดงต่อญาติของผู้เสียหายและบุคคลทั่วไปว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ทั้งๆ ที่ผู้เสียหายในเรื่อง 

ร้องเรยีนจ�านวนมากไม่เคยมปีระวติัเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิมาก่อนแต่อย่างใด) ในส่วนทีเ่ก่ียวกบัพยานบคุคลในทีเ่กิดเหต ุ ในทางปฏบิตั ิ

ไม่มีบุคคลใดในชุมชนที่จะกล้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคคลที่ยิงผู้เสียหายหรือท�าให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายแต่อย่างใด 

ด้วยความหวาดกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของตนและของบุคคลในครอบครัว 

นอกจากนี้ ยังปรากฏด้วยว่าเจ้าพนักงานสอบสวนละเลยและละเว้นต่อการติดตามสืบสวน 

คดีอันเกิดจากการกระท�าความผิดที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

ดังจะเห็นได้ว่าญาติหรือครอบครัวของผู้เสียหายในหลายคดีไม่เคยได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ไปให้การหรือให้

ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการสอบสวนสอบสวนหาผู้กระท�าความผิดมาลงโทษแต่อย่างใด ท้ายที่สุด ในแทบทุกกรณีของเรื่อง

ร้องเรียน เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่การรับแจ้งความร้องทุกข์และการท�าการสอบสวน พนักงานสอบสวนสรุปจะสรุปส�านวนว่ายังไม่รู้ตัวผู้

กระท�าความผิดว่าเป็นใคร อยู่ที่ใด และมีความเห็นให้ “งดการสอบสวน” และส่งส�านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณา 

ต่อไป อีกทั้งเมื่อได้รับส�านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนแล้ว พนักงานอัยการก็จะท�าหนังสือสั่งการให้ “งดการสอบสวน” 

ตามความเห็นของพนักงานสอบสวนโดยทันที

๔.๑.๓ ความเดือดร้อนเสียหายหรือผลกระทบที่ได้รับตามเรื่องร้องเรียนอันเป็นกรณีศึกษา
ผลลพัธ์ในภาพรวมของการด�าเนนิการตามแผนการด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามนโยบายของรฐับาล 

ในการประกาศสงครามต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพตดิ คอื การสูญเสียทีเ่กิดขึน้แก่บุคคลทีเ่ป็นเป้าหมายและพ้ืนทีท่ี่เป็นเป้าหมาย ผลกระทบ 

โดยตรง คือ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้เสียหาย ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติยศของผู้เสียหายที่ถูกกล่าวหาว่าร�่ารวยจากการ 

ค้ายาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กล่าวคือ ผู้เสียหายตามเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่จะถูกสังหารหรือฆาตกรรมด้วยการยิง

โดยอาวุธปืน ในขณะที่ผู้เสียหายอีกส่วนหนึ่งหายตัวไปโดยคาดว่าถูกอุ้มหายและไม่รู้ชะตากรรมจนกระทั่งปัจจุบัน ผลกระทบ 

โดยอ้อมต่อครอบครัวของผู้เสียหาย คือ การสูญเสียผู้น�าครอบครัวอันน�ามาซึ่งความปวดร้าวและความทุกข์ระทมกับการเสียชีวิต 

ของผู้เสียหายในสภาพการณ์เช่นนี้ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อวิถีชีวิตของบุคคลในครอบครัวของผู้เสียหายที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป 

โดยสิ้นเชิง เนื่องจากถูกสังคมและคนรอบข้างตราหน้าว่าเป็นครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการด�ารงชีพก็เป็นไปด้วย 

ความยากล�าบาก และไม่สามารถส่งเสียให้บุตรของผู้เสียหายได้รับการศึกษาต่อไปตามปกติได้ ครอบครัวของผู้เสียหายบางรายยังมี 

ปัญหาครอบครัวแตกแยกตามมาอีกด้วย นอกจากนี้ ญาติของผู้เสียหายก็ได้รับผลกระทบเช่นกันจากการสูญเสียบุตรหลานของตน 

ในสภาพการณ์เช่นนี้กล่าวได้ว่า ผู้ได้รับความเสียหายจากการด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปราม 

ยาเสพติดได้แก่ประชากรพลเรือนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
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 อย่างไรก็ตาม ดังปรากฏในรายงานสรุปข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติมิอาจฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่ทราบตัวผู้กระท�าความผิดและพยานหลักฐานไม่เพียงพอ จึงมี

มติให้ยุติค�าร้องหรือยุติเรื่อง และให้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการต่อไป

จากข้อเท็จจริงที่ได้จากเรื่องร้องเรียนอันเป็นกรณีศึกษา ตลอดจนคดีอาญาที่ได้มีการฟ้องร้องต่อศาลเป็นคดีต่างๆ 

ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ในส่วนนี้ จะได้ท�าการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายในการประกาศสงคราม

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดอาญา และในส่วนที่เกี่ยวกับ

การกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยนัยดังกล่าว จึงสามารถแบ่งหัวข้อในบทวิเคราะห์นี้ได้ออกเป็นสองระดับ ได้แก่ 

๔.๒.๑ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการ

ประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

๔.๒.๒ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบาย

ของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

๔.๒.๑ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกระท�าความผิดอาญาท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายของ
รัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกระท�าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการ

ประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ในที่นี้แบ่งออกได้เป็นสองระดับ ได้แก่ (๑) การกระท�าความผิดอาญาทั่วไป และ (๒) 

การกระท�าความผิดอาญาตามกฎหมายเฉพาะ

๔.๒ บทวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการกระท�าความผิดอาญาและการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการด�าเนินนโยบายในการ

ประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

นอกจากผลลัพธ์ในแง่การสูญเสียของผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

ในแง่ของการช่วยเหลือทางคดีความ พนักงานสอบสวนก็มิได้ให้การคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหาย ครอบครัวของผู้เสียหายหรือญาติของ

ผู้เสียหายแต่อย่างใด ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เมื่อครบเวลาหนึ่งปีของการสอบสวน พนักงานสอบสวนจะท�าสรุปส�านวนเห็นควรให้

งดการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการ และพนักงานอัยการก็สั่งการให้งดการสอบสวนตามที่พนักงานสอบสวนเสนอมา

ด้วยความไม่มั่นใจในการท�าการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (เนื่องจากในเร่ืองร้องเรียนหลายๆ เรื่อง 

มีพยานหรือผู้อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าผู้ลงมือยิงผู้เสียหายเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ) ญาติของผู้เสียหายบางรายจึงต้องไปร้องขอต่อ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษให้รับเร่ืองร้องทุกข์ของตนเป็นคดีพิเศษดังที่ได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้น ในขณะที่ญาติของผู้เสียหายบางรายก็

ด�าเนินการฟ้องร้องผู้กระท�าความผิดเป็นคดีอาญาต่อศาล ในกรณีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่ารู้ตัวผู้ยิงผู้เสียหายหรือท�าให้ผู้เสียหาย

ถึงแก่ความตาย ดังที่ได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นเช่นกัน ในขณะที่ครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายจ�านวนไม่น้อยได้ยื่นเรื่องร้องเรียน

ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้ด�าเนินการฟ้องร้องคดีอาญาแทนผู้เสียหาย417

ในแง่ของการเยยีวยาความเสยีหาย ปรากฏจากรายงานสรปุข้อเทจ็จรงิเรือ่งร้องเรยีนบางเรือ่งว่า ครอบครวั 

หรือญาติของผู้เสียหายบางรายได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้ว ในขณะที่ครอบครัวหรือญาติ

ของผู้เสียหายจ�านวนไม่น้อยไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากพ้นก�าหนดระยะเวลาที่จะสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับ

เงินชดเชยดังกล่าว
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(๑) การกระท�าความผิดอาญาทั่วไป

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลใน

การประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอาจเป็น (๑.๑) กรณีการกระท�าความผิดอาญาของผู้กระท�าความผิดโดยตรง หรือ 

อาจเป็น (๑.๒) กรณีการกระท�าความผิดอาญาของบุคคลผู้ก�าหนดนโยบายอันเป็นการเปิดช่องให้มีการกระท�าความผิดอาญา

(๑.๑) กรณีการกระท�าความผิดอาญาของผู้กระท�าความผิดโดยตรง

(๑.๑.๑) การฆ่าคนตายโดยเจตนา

จากกรณีศึกษาที่ได้ยกขึ้นกล่าวแล้วข้างต้น สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่า ในระหว่าง

ระยะเวลาสามเดือนของการปฏิบัติการตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล การด�าเนินการเหล่านี้จึงเป็นการด�าเนินการ 

ที่มีประชากรพลเรือนเป็นเป้าหมาย กล่าวคือ การใช้ก�าลังประทุษร้ายและใช้อาวุธปืนในการด�าเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต

และร่างกายของประชากรพลเรอืนเป็นจ�านวนหลายพันคน โดยมีการฆาตกรรมทีเ่ป็นการกระท�าที ่ “มเีป้าหมายล่วงหน้า” โดยชดัแจ้ง 

กล่าวคือ การกระท�าให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้เสียหายเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระท�าต่อ 

ผู้เสียหาย กลุ่มบุคคลผู้กระท�าการประทุษร้าย กระท�าการโดย “มุ่งประสงค์ต่อชีวิต” ของผู้เสียหายเป็นหลัก กล่าวคือ การกระท�าให้

ผู้เสียหายถึงแก่ความตายหรือการฆาตกรรมผู้เสียหาย หรือการอุ้มหายหรือการท�าให้ผู้เสียหายสูญหายไป ผู้เสียหายในเรื่องร้องเรียน

ทุกเรื่องถูกกระท�าให้ถึงแก่ความตาย อันส่งผลให้จ�านวนคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา ๓ เดือนของการปฏิบัติการของรัฐ

และองค์กรของรัฐเพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการท�าสงครามกับยาเสพติด มีจ�านวนสูงผิดปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง

ระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนและหลังการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ทั้งนี้ เนื่องจากเกณฑ์ชี้วัดผลสัมฤทธิ์หรือ 

เป้าหมายของการปฏิบัติการขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดจ�านวนผู้ต้องสงสัย 

ว่าค้าหรือผู้ผลิตยาเสพติดเป็นส�าคัญ 

(๑.๑.๒) การท�าให้เสียทรัพย์สิน

ในเรื่องร้องเรียนหลายๆ เรื่อง การด�าเนินการยึดทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือญาติของ

ผู้เสียหายเป็นการกระท�าของเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง แต่การยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น มิได้เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายว่าด้วยมาตรการปราบปรามยาเสพติดแต่ประการใด ในทางปฏิบัติได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ต�ารวจในพ้ืนที่

ได้ด�าเนินการยึดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ เช่น อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดจ�านวนผู้ต้องสงสัยว่าค้าหรือผู้ผลิตยาเสพติดเป็นส�าคัญ 

(๑.๑.๓) การท�าให้เสี่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ

จากข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้ท�าการศึกษามานัน้ ชีใ้ห้เห็นว่าการรวบรวมข้อมลูเป้าหมายบคุคล/ 

เป้าหมายพืน้ที ่ เพ่ือจัดท�าบญัชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ โดยต้องจดัท�าอย่างเร่งรบี ขาดการตรวจสอบข้อมลูทีถู่กต้อง รอบคอบ 

เป็นประเด็นปัญหาส�าคัญที่ท�าให้เกิดการใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดท�า

บัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และน�ามาสู่ปัญหาความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของประชากรพลเรือนผู้บริสุทธิ์และไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่มีชื่อถูกระบุไว้ในบัญชีดังกล่าว ตลอดจนก่อให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสีกันระหว่างผู้ที่มีความขัดแย้งกัน 

หรือเป็นคู่แข่งทางธุรกิจการค้าในท้องถิ่น หรือเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง หรือน�าไปสู่การเสียชีวิตของบุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ใน

บัญชีดังกล่าวในฐานะบุคคลเป้าหมาย เมื่อไปรายงานตัวตามค�าสั่งขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วแต่กรณี ผู้เสียหายก็

มักจะถูกลอบสังหารหรือถูกฆาตกรรมภายหลังจากกลับจากการไปรายงานตัวแล้ว ดังที่เกิดขึ้นในเรื่องร้องเรียนหลายๆ เรื่อง 

(๑.๒) กรณีการกระท�าความผิดอาญาของบุคคลผู้ก�าหนดนโยบายอันเป็นการเปิดช่องให้มีการ 

กระท�าความผิดอาญา

แม้โดยหลักกฎหมายอาญา การกระท�าความผดิอาญาจะต้องพิจารณาจากการกระท�าการหรอื 

พฤติการณ์ของผู้กระท�าความผดิอาญาอย่างชดัแจ้ง แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนทีเ่ก่ียวกับบุคคลผู้ก�าหนดนโยบายในการประกาศสงคราม 

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด แม้จะมิได้เป็นผู้ลงมือกระท�าความผิดอาญาโดยตรงด้วยตนเอง หากแต่ยังอาจมีค�าถามอีกประการหน่ึง 
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ตามมาว่า บุคคลผู้ก�าหนดนโยบายในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจะมีความผิดอาญาฐานเป็น “ผู้ก่อ” ให ้

บคุคลอืน่กระท�าความผดิอาญาได้หรอืไม่ เนือ่งจากเมือ่พจิารณาข้อเทจ็จรงิทัง้หมดแล้วจะเหน็ได้ว่าการด�าเนินการนโยบายปราบปราม 

ยาเสพตดิดงักล่าว เป็นการด�าเนนิการเพือ่ให้การกระท�าการตามแผนการด�าเนนิการโดยรวมดงักล่าวข้างต้นด�าเนนิไปอย่างเป็นระบบ 

เป็นขัน้ตอนตามล�าดบั และสามารถบรรลุเป้าหมายตามทีก่�าหนดไว้ในแผนการด�าเนนิการดงักล่าวได้อย่างแน่นอนและมปีระสทิธภิาพ 

การกระท�าการต่างๆ ตามแผนการด�าเนินการดังกล่าวจึงต้องมีพื้นฐานจาก “นโยบายของรัฐ” เป็นส�าคัญ ในที่นี้ย่อมได้แก่ นโยบาย

ของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ก�าหนดและ

ประกาศเป็นวาระแห่งชาตินั่นเอง 

โดยนัยดังกล่าว รัฐบาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้น�า ได้ก�าหนดและประกาศนโยบาย 

ของในการปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนองค์กรและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของรัฐที่มีหน้าที่จะต้องไปด�าเนินการตามล�าดับชั้น (ตามระบบ 

“Area Approach” ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการต�ารวจภูธรจะต้องด�าเนินการร่วมกันแบบ “ปาท่องโก๋”) และแนวทาง

อย่างกว้างๆ ในการด�าเนินการขององค์กรและเจ้าหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายโดยเคร่งครัด โดย

ก�าหนดให้ใช้วิธีการรุนแรงและตอบโต้อย่างเข้มข้นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และก�าหนดจุดหมายปลายทางของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติดไว้เพียงสองแห่งเท่านั้น คือ “คุก” หรือ “วัด” ทั้งนี้ โดยไม่ค�านึงถึงหลักนิติรัฐและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลที่เป็น

เป้าหมาย ทั้งนี้ ในการก�าหนดและประกาศนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดดังกล่าว รัฐบาลปล่อยให้องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆ 

ของรัฐที่มีหน้าที่ด�าเนินการตามนโยบายนั้นไปก�าหนดวิธีด�าเนินการต่างๆ กันเอง เพียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล

เป็นส�าคัญเท่านั้น

(๒) การกระท�าความผิดอาญาตามกฎหมายเฉพาะ

พระราชบญัญตัมิาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ก�าหนด 

มาตรการในการตรวจค้น การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยว่ามีการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไว้ ดังนี้

• การตรวจค้นเคหสถาน (รถยนต์/ บ้านเรือน)

มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพย์สิน ยึด หรืออายัดทรัพย์สินตาม 

พระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการและเลขาธิการมีอ�านาจดังต่อไปนี้

ฯลฯ    ฯลฯ

(๓) เข้าไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใดทีม่เีหตอัุนควรสงสัยว่ามกีารกระท�าความผดิเกีย่วกบั 

ยาเสพติด หรอืมทีรพัย์สนิตามมาตรา ๒๒ ซกุซ่อนอยู ่ เพ่ือท�าการตรวจค้น หรือเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ ยดึ หรอือายดัทรพัย์สนิ 

ในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากไม่ด�าเนินการในทันที ทรัพย์สินนั้นจะ

ถูกยักย้ายก็ให้มีอ�านาจเข้าไปในเวลากลางคืน

ในกรณีตาม (๓) ประธานกรรมการ หรือเลขาธิการจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทน

แล้วรายงานให้ทราบก็ได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู ้ได้รับมอบหมายตามวรรคสองต้องแสดงเอกสาร 

มอบหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง

• การยึดทรัพย์สิน

คณะกรรมการมีอ�านาจสั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินของ 

ผู้ต้องหารายใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (มาตรา ๑๙) 

ในการตรวจสอบทรัพย์สิน ถ้าผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถแสดง 

หลกัฐานได้ว่าทรพัย์สนิทีถ่กูตรวจสอบไม่เกีย่วเนือ่งกับการกระท�าความผดิเก่ียวกับยาเสพตดิ หรอืได้รบัโอนทรพัย์สนิน้ันมาโดยสจุรติ 

และมีค่าตอบแทน หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ ให้คณะกรรมการสั่งยึด 

หรอือายดัทรพัย์สนินัน้ไว้จนกว่าจะมีค�าสัง่เด็ดขาดไม่ฟ้องคด ี ซึง่ต้องไม่ช้ากว่าหนึง่ปีนบัแต่วันยดึหรืออายดั หรือจนกว่าจะมคี�าพพิากษา 
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ถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีท่ีต้องหานั้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินรายใดอาจมี 

การโอน ยักย้าย ซุกซ่อน หรือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจ�าเป็นอย่างอื่นให้คณะกรรมการมีอ�านาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

รายนั้นไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการวินิจฉัย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จะยื่นค�าร้องขอ 

ผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ (มาตรา ๒๒) 

แต่ในเร่ืองร้องเรียนหลายๆ เรื่อง การด�าเนินการยึดทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหาย 

ทีก่ระท�าโดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจนัน้ มิได้เป็นการปฏิบตัติามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าด้วยมาตรการปราบปรามยาเสพติดแต่ประการใด 

ในทางปฏิบัติได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่ได้ด�าเนินการยึดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ เช่น 

อปุกรณ์เครือ่งครัว อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการประกอบอาชีพ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการลดจ�านวนผู้ต้องสงสยัว่าค้าหรอืผูผ้ลติยาเสพตดิ

เป็นส�าคัญ

๔.๒.๒ ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการกระท�าอนัเป็นการละเมดิสิทธมินษุยชนทีเ่กดิข้ึนจากการด�าเนนิ 
นโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ในทางตรงกันข้ามกับปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าความผิดอาญาซึ่งเกี่ยวข้องได้ทั้งกับ 

บคุคลผูก้ระท�าความผิดอาญานัน้ๆ โดยตรง และบคุคลผูก้�าหนดนโยบายอนัเป็นการเปิดช่องให้มกีารกระท�าความผดิอาญานัน้ ปัญหา 

ทางกฎหมายเกีย่วกบัการกระท�าอนัเป็นการละเมิดสทิธมินษุยชนในทีน่ีจ้ะมุง่ไปที ่ “บคุคลผูก้�าหนดนโยบาย” ในการประกาศสงคราม 

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นหลัก กล่าวคือ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้ก�าหนดและผู้ประกาศนโยบาย 

ดังกล่าว ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายในการประกาศ 

สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร แบ่งออกได้เป็นสองประการส�าคัญ ได้แก่ (๑) ปัญหาว่า 

การด�าเนินนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นการก่ออาชญากรรม

ร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่อย่างไร และ (๒) หากการด�าเนินนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

เป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศ กรณีจะต้องด�าเนนิการอย่างไรเพ่ือให้ผู้ก�าหนดนโยบายดงักล่าวได้รบัโทษ

(๑) ปัญหาว่าการด�าเนินนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติด เป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ อย่างไร

ในการพิจารณาปัญหาว่าการด�าเนินนโยบายในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของ

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ อย่างไร ในที่นี้มีความผิดฐาน

ก่ออาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศสองฐานความผิดที่ควรจะน�ามาพิจารณา ได้แก่ (๑.๑) การก่ออาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติ (Crime against humanity) และ (๑.๒) การบังคับบุคคลให้สูญหาย (Enforced disappearance)

(๑.๑) การก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crime against humanity) 

การก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crime against humanity) เป็นความผิดอาชญากรรม 

ร้ายแรงตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศหลายฉบบั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธรรมนญูกรงุโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ 

(The Rome Statute of the International Criminal Court) ซึ่งบทบัญญัติของธรรมนูญกรุงโรมฯ มีสถานะเป็น “กฎหมายบังคับ

เด็ดขาด” (jus cogens) เหนือกฎเกณฑ์หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ ภายในของประเทศภาคีต่างๆ 

ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วในบทท่ีสอง การก่ออาชญากรรมต่อมนษุยชาตซิึง่ตกอยูภ่ายใต้อ�านาจพจิารณา 

และวินิจฉัยของศาลอาญาระหว่างประเทศจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับองค์ประกอบความผิด และองค์ประกอบการเข้าเป็น

ภาคีของธรรมนูญกรุงโรมฯ ประกอบกัน กรณีจึงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาในที่นี้ คือ การก�าหนดและการด�าเนินนโยบายในการ

ประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลซึ่งมี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีลักษณะเป็น 

การก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศหรือไม่

การกระท�าอันมีลักษณะเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วย

ศาลอาญาระหว่างประเทศ ประกอบด้วยองค์ประกอบสองลักษณะ ได้แก่ (๑.๑.๑) องค์ประกอบภายนอกหรือองค์ประกอบเชงิรปูแบบ 
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(๑.๑.๑) องค์ประกอบภายนอก : องค์ประกอบเชิงรูปแบบ

ก. หลักกฎหมาย

องค์ประกอบภายนอกแห่งการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ได้แก่ การกระท�า 

ความผิดอาญาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของธรรมนูญกรุงโรมฯ การกระท�าที่มีลักษณะเป็น

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามนัยแห่งข้อ ๗ วรรคหนึ่ง จะต้องเป็นการกระท�าความผิดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังที่ก�าหนดไว้นั้น 

“เป็นพื้นฐาน” เสียก่อน อันได้แก่ การกระท�าความผิดอาญาร้ายแรงในสองลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง การกระท�าความผิดอาญา

ร้ายแรงฐานฆ่าคนตายหรือความผิดที่คล้ายคลึงกัน (Crime of murder type) อันได้แก่ การฆาตกรรม (murder) การท�าลายล้าง 

(extermination) การกระท�าทรมาน (torture) การบังคับให้สูญหาย (enforced disappearance) อาชญากรรมทางเพศต่อสตรี 

(sexual violence) การข่มขืนกระท�าช�าเรา (rape) การท�าร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออย่างร้ายแรง (acts causing 

great suffering or serious injury to body) การบังคับให้ท�าหมัน (enforced sterilization) และลักษณะที่สอง การกระท�าความ

ผิดอาญาร้ายแรงฐานข่มเหงรังควาน หรือกลั่นแกล้ง (Crime of persecution type) อันได้แก่ การท�าการข่มเหงรังควานหรือกลั่น

แกล้งอย่างใดๆ โดยมีสาเหตุเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือเหตุทางการเมือง เช่น การเนรเทศหรือบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐาน  

(deportation or forcible transfer of population) การกระท�าอันเป็นการเหยียดผิว (crime of apartheid) การห้ามหรือจ�ากัด

สิทธิการศึกษาหรือการห้ามการประกอบอาชีพ ต่อประชากรพลเรือนบางกลุ่ม 

นอกจากนี้ การกระท�าความผิดอันเป็นพ้ืนฐานดังกล่าวจะต้องครบองค์ประกอบ

ความผิดในตัวเองของความผิดอาญาสามัญทั่วไปด้วย

ข. ข้อเท็จจริง

เมื่อพิจารณาข้อมูลตามเรื่องร้องเรียนและคดีอาญาที่มีการฟ้องร้องต่อศาล 

เกี่ยวกับการกระท�าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด  

การกระท�าความผดิอาญาท่ีเกดิขึน้โดยทัว่ไป ได้แก่ การฆาตกรรมหรือการท�าให้บุคคลถงึแก่ความตาย และการท�าให้บคุคลสญูหายไป 

โดยฝ่าฝืนต่อเจตนาของบุคคลนั้น การกระท�าความผิดอาญาเหล่านี้ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้กระท�าการได้กระท�าไปโดยเจตนา รู้ถึง 

การกระท�าของตน นอกจากน้ี การที่ชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือตามแนวชายแดนถูกก�าหนดให้เป็นบุคคลเป้าหมาย

ประเภทหนึ่งของแผนการด�าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดย

ก�าหนดชื่อของชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ไว้ในบัญชีรายช่ือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพ่ือให้เป็นเป้าหมายของการด�าเนินการตาม

แผนการด�าเนินการนั้น ยังถือได้ว่าเป็นการกระท�าความผิดอาญาร้ายแรงฐานข่มเหงรังควานหรือกล่ันแกล้งอย่างใดๆ โดยมีสาเหตุ

เกีย่วกบัเช้ือชาตหิรือกลุ่มชาตพัินธุอ์กีด้วย ทัง้นี ้ข้อ ๗ วรรคหนึง่ (ช) ให้นยิามของค�าว่า “การรงัควาน (Persecution)” หมายความว่า  

การรังควานกลุ่มหรือหมู่คณะใดโดยเฉพาะ อันเนื่องมาจากสาเหตุทางการเมือง เชื้อชาติ ชนชาติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา เพศ 

ตามที่นิยามไว้ในวรรค ๓ หรือสาเหตุอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากลว่าไม่สามารถกระท�าได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ” 

ความผิดอาญาฐานนี้ซึ่งจะต้องอาศัยเงื่อนไขเกี่ยวกับการแบ่งแยกด้านเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือการเมือง เป็นองค์ประกอบของการ 

กระท�าความผิดด้วย จึงครบองค์ประกอบความผิดด้วยเช่นกัน

ค. ผลการพิจารณา

การกระท�าความผิดอาญาในลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเน่ืองกับการ

ด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดที่ก่อให้เกิดการสูญเสียแก่ผู้เสียหาย อันได้แก่ การถูก

ฆาตกรรมหรือการฆ่าคนตายโดยเจตนา และการอุ้มหายหรือท�าให้บุคคลสูญหายโดยฝ่าฝืนต่อเจตจ�านงของบุคคลนั้น ย่อมเป็นการ

กระท�าความผิดอาญาร้ายแรงตามฐานความผิดอาญาร้ายแรงที่มีก�าหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ อีกทั้งการ 

กระท�าความผิดอันเป็นพื้นฐานดังกล่าวจะต้องครบองค์ประกอบความผิดในตัวเองของความผิดอาญาสามัญทั่วไปด้วย

และ (๑.๑.๒) องค์ประกอบภายในหรือองค์ประกอบเชิงเนื้อหา ดังนั้น การก�าหนดและการด�าเนินนโยบายในการประกาศสงคราม

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จะมีลักษณะเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามธรรมนูญ 

กรุงโรมฯ จะต้องมีข้อเท็จจริงที่เข้าทั้งองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน
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(๑.๑.๒) องค์ประกอบภายใน : องค์ประกอบเชิงเนื้อหา

ก. หลักกฎหมาย

การกระท�าความผิดอาญาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการด�าเนนินโยบายของรฐับาลในการ 

ปราบปรามยาเสพติดเช่นนั้นจะเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้ยังจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบภายในอันเป็น 

องค์ประกอบเชิงเนื้อหา “เพิ่มเติมต่อยอด” ขึ้นอีกด้วย องค์ประกอบภายในหรือเชิงเนื้อหาขยองการกระท�าความผิดที่จัดเป็น

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นไปตาม “บริบทเฉพาะ” ของอาชญากรรมระหว่างประเทศลักษณะนี้เลยทีเดียว ซึ่งประกอบด้วย

องค์ประกอบส�าคัญสองประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง การกระท�าความผิดอาญาเหล่านั้น “เป็นส่วนหนึ่ง” ของการโจมตีหรือ 

การประทุษร้าย (หรือการก่อให้เกิดผลกระทบ) แก่ประชากรพลเรือนในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบ และประการที่สอง ผู้กระท�า 

“รู้ถึง” การโจมตีหรือการประทุษร้าย (การก่อให้เกิดผลกระทบ) ในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบต่อประชากรพลเรือนเช่นนั้น

ข. ข้อเท็จจริง

แม้ว่าการกระท�าความผิดอาญาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการด�าเนินนโยบายของรัฐบาล

ในการปราบปรามยาเสพตดิดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วข้างต้น จะครบองค์ประกอบความผดิอาญาของการกระท�าความผดิอาญาแต่ละลกัษณะ

ดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานฆ่าคนตายหรือท�าให้บุคคลถึงแก่ความตายโดยเจตนา หรือการลิดรอน

สิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยมิชอบ ด้วยการอุ้มหายหรือท�าให้บุคคลสูญหายโดยฝ่าฝืนต่อเจตนาของบุคคลนั้น หากแต่การกระท�าความ

ผดิอาญาต่างๆ ต่อบคุคลเป้าหมายหรือผูเ้สยีหายในพ้ืนทีต่่างๆ ทัว่ประเทศและในช่วงระยะเวลาต่างๆ เหล่านัน้มใิช่การกระท�าความผดิ 

อาญาเฉพาะรายคดทีีส้ิ่นสุดลงในตวัเอง หรือเป็นเอกเทศแยกต่างหากจากกนัแต่อย่างใด ตรงกนัข้าม การกระท�าความผดิอาญาต่างๆ 

เหล่านั้นมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและ “เป็นส่วนหนึ่ง” ของการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพียงประการเดียว คือ การก่อ

ให้เกิดความเสียหายหรือการโจมตีประชากรพลเรือนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในวงกว้าง อย่างต่อเนื่อง และอย่างเป็นระบบ กล่าวอีกนัยหนึ่ง 

การกระท�าความผิดอาญาต่างๆ ตามแผนการด�าเนินการต่อบุคคลเป้าหมายและในพื้นที่เป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นการกระท�า

การที่กระท�าเพียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งด�าเนินการไปในวงกว้าง อย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอน 

ดังนี้

• การก�าหนดนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด และประกาศ

นโยบายดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีในโอกาสต่างๆ 

• การชี้แจงและมอบหมายภารกิจและหน้าที่แก่องค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐในระดับต่างๆ เพือ่ด�าเนนิการและปฏบัิตกิารให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลทีก่�าหนดไว้ องค์กรหลัก ได้แก่ กระทรวง

มหาดไทยและศูนย์ต่อสู้กับยาเสพติดในระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ และระดับกิ่งอ�าเภอ (ศตส. จ./ อ./ กิ่ง อ.) รัฐบาลมอบหมาย

ภารกิจและหน้าที่โดยใช้ระบบ “Area Approach” ซึ่งบูรณาการการด�าเนินการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการต�ารวจ

ภูธรจังหวัดให้ต้องท�างานคู่กัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพ ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดเป็นรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดและ 

ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด ในระดับอ�าเภอ นายอ�าเภอและผู้ก�ากับการ หัวหน้าสถานีต�ารวจรองรับระดับจังหวัด

• ก�าหนดแนวทางอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับลักษณะหรือวิธีการในการด�าเนินการ 

โดยใช้มาตรการก�าปั้นเหล็ก (Iron Fist) เพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ความรุนแรงในการด�าเนินการ การใช้อาวุธตอบโต้ด้วย 

ความเด็ดขาดแบบตาต่อตาฟันต่อฟันและไร้ความปราน ี ในลักษณะของการท�าสงคราม หากแต่ไม่มกีารก�าหนดให้การด�าเนนิการต้อง

ค�านงึถงึหลกันติริฐัและสทิธเิสรภีาพขั้นพื้นฐานของบุคคลที่เป็นเป้าหมายแต่อย่างใด

• ก�าหนดบุคคลที่เป็นเป้าหมายและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายผ่านบัญชีรายชื่อ 

ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (บัญชีด�า) ซึ่งองค์กรของรัฐแต่ละแห่งรวบรวมและจัดท�าขึ้นตามวิธีการที่แตกต่างกัน และไม่มีหลักเกณฑ ์

ที่ชัดเจนแน่นอนและเหมาะสมในการจัดท�าแต่อย่างใด

• ก�าหนดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยก�าหนดจุดจบ

ให้ผู้ผลิตหรือผู้ค้ายาเสพติดมีอยู่เพียงสองทางเลือก คือ ไม่คุกก็วัด หากต่อสู้ จะต้องถูกวิสามัญฆาตกรรม นอกจากนี้ ผู้ร�่ารวยผิดปกติ

จะต้องติดตามยึดทรัพย์ให้ได้ แม้ว่าจะไม่มีพยานหลักฐานใดก็ตาม
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• ก�าหนดเคร่ืองช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของการด�าเนินการ โดยก�าหนดให้จ�านวนผู้ผลิต

หรือผู้ค้ายาเสพติดต้องลดลงเป็นจ�านวนไม่ต�่ากว่าอัตราร้อยละ ตามระยะเวลาที่ก�าหนด อีกทั้งก�าหนดให้องค์กรของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง

ต้องรายงานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นรายวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรายงานเฉพาะการจับกุม วิสามัญฆาตกรรม และการ 

เสียชีวิตด้วยเหตุอื่นๆ 

• ก�าหนดแรงกดดันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด หากไม่สามารถด�าเนินการให้เป็นไปตามเครื่องชี้วัด ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ก�ากับต้อง

พ้นจากต�าแหน่งด้วยกัน

โดยนัยดังกล่าว การกระท�าความผิดอาญาประการต่างๆ ต่อผู้เสียหายทั้งหลาย 

ในพืน้ทีต่่างๆ ในช่วงระยะเวลาสามเดอืนของการปฏบิตักิารให้เป็นไปตามนโยบายของรฐับาลในการประกาศสงครามต่อสูเ้พือ่เอาชนะ 

ยาเสพติด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้กระท�าลงโดย “มิใช่” เพราะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมุ่งประสงค์ต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคล

เป้าหมาย “เป็นการส่วนตัว” หรือ “ตามความประสงค์ของตนเอง” เป็นการเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด หากแต่กระท�าไปเพียงเพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งของการโจมตีหรือการประทุษร้ายประชากรพลเรือนในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบ ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ การด�าเนินการใดๆ เพื่อ

ให้บรรลุ “เป้าหมายโดยรวม” ตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นหลักเท่านั้น กรณีจึง

เป็นการกระท�าการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีที่มีเป้าหมายต่อประชากรพลเรือนนั่นเอง ทั้งนี้ ค�าว่า “การโจมตีที่มีเป้าหมาย

ต่อประชากรพลเรือนใดๆ” ตามธรรมนูญกรุงโรมฯ418 หมายถึง กระบวนการการกระท�าซึ่งด�าเนินไปครั้งแล้วครั้งเล่าต่อประชากร 

พลเรือนใดๆ อันเป็นการด�าเนินการตามหรือส่งเสริมนโยบายของรัฐหรือองค์การที่จะกระท�าการโจมตีเช่นว่านั้น

นอกจากนี้ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้กระท�าการให้การเกิดการสูญเสียต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของผู้เสียหายก็ได้กระท�าการโดยรู้ถึงการกระท�าการตามแผนการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของการด�าเนิน

นโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด กรณีถือว่ามีการแบ่งแยกภาระหน้าที่ระหว่างบุคคลที่ส่ังการและบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลผู้ลงมือกระท�าการ กล่าวคือ บุคคลผู้สั่งการก็ดี หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้กระท�าการจึงอาจจะรู้ถึงการด�าเนินนโยบายของ

รัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด และรู้ว่าการกระท�าความผิดอาญาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้กระท�าการในแต่ละกรณีเป็นเพียง

ส่วนหนึ่งของการโจมตีหรือการประทุษร้ายต่อประชาชนพลเรือนในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบ

ค. ผลการพิจารณา

การกระท�าความผิดอาญาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลใน

การประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด “เป็นส่วนหนึ่ง” ของการโจมตีหรือการประทุษร้าย (หรือการก่อให้เกิดผลกระทบ)  

แก่ประชากรพลเรือนในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะ 

ยาเสพติด อีกทั้งผู้กระท�าหรือผู้สั่งการให้กระท�าการย่อมจะต้อง “รู้ถึง” การโจมตีหรือการประทุษร้าย (การก่อให้เกิดผลกระทบ)  

ในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบต่อประชากรพลเรือนเช่นนั้น อันเป็นการแบ่งภาระหน้าที่ระหว่างกันเท่านั้น

 418 
Article 7 paragraph 2 (a) “Attack directed against any civilian population”.

(๑.๒) การบังคับบุคคลให้สูญหาย (Enforced disappearance)

การบังคับบุคคลให้สูญหาย (Enforced disappearance) เป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรง 

(a serious crime) อันเป็นการกระท�าความผิดที่ต้องห้ามตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (customary international 

law) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. ๒๐๐๖

(International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006) นอกจากนี้  

การกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายยังอาจมีลักษณะถึงขนาดเป็นการ “ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” (Crime against 

humanity) อันเป็นการต้องห้ามตามธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (The Rome Statute of the Inter- 

national Criminal Court) อีกด้วย หากเข้าเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ ทั้งนี้ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ระหว่าง 
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(๑.๒.๒) การก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติโดยการบังคับบุคคลให้สูญหายตามธรรมนูญ

กรุงโรมฯ

ก. หลักกฎหมาย

การกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นการกระท�าความผิดอาญา

ลักษณะหนึ่งของการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (ฌ) แห่งธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ 

โดยนัยดังกล่าว การกระท�าอันเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายอาจมีลักษณะถึงขนาดเป็นการก่อ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” 

(Crime against humanity) อันเป็นการต้องห้ามตามธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (The Rome Statute 

of the International Criminal Court) อีกด้วย หากเข้าเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ กล่าวคือ การบังคับ

บุคคลให้สูญหาย “เป็นส่วนหนึ่ง” ของการโจมตีหรือการประทุษร้าย (หรือการก่อให้เกิดผลกระทบ) แก่ประชากรพลเรือนในวงกว้าง

หรืออย่างเป็นระบบ และผู้กระท�า “รู้ถึง”การโจมตีหรือการประทุษร้าย (การก่อให้เกิดผลกระทบ) ในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบ 

ต่อประชากรพลเรือนเช่นนั้น

ประเทศทั้งสองฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับทั้งภายในประเทศของรัฐภาคี และในระดับระหว่างประเทศด้วย ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น 

ตามเรือ่งร้องเรยีนหลายๆ เรือ่ง ในการด�าเนนินโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิ มบีคุคลเป้าหมาย 

จ�านวนไม่น้อยในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ได้ “ถูกอุ้มหาย” หรือ “สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย” และยัง 

ไม่ทราบชะตากรรมจนกระทัง่ในปัจจบุนั กรณีจงึมปัีญหาทีจ่ะต้องพิจารณาในทีน่ี ้คือ การด�าเนนินโยบายของรัฐบาลซึง่ม ีพ.ต.ท. ทักษณิ 

ชนิวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี มีลักษณะเป็น “การบงัคบับคุคลให้สญูหาย” เฉพาะรายหรอืเฉพาะกรณตีามอนสุญัญาระหว่างประเทศฯ 

ดังกล่าวหรือไม่ หรือมีลักษณะถึงขนาดเป็น “การก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” ในลักษณะของการบังคับบุคคลให้สูญหาย ตาม

ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศหรือไม่ อย่างไร

(๑.๒.๑) การบังคับบุคคลให้สูญหายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ

ก. หลักกฎหมาย

การสูญหายของบุคคลจะมีลักษณะเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายตามนัยแห่ง

อนสุญัญาระหว่างประเทศฯ จะต้องประกอบด้วยเงือ่นไขส�าคญัสามประการประกอบกนั ได้แก่ ประการทีห่นึง่ ผู้กระท�าการ กล่าวคอื 

ผู้กระท�าการอันเป็นการบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต การสนับสนุน หรือ

การยอมรับของรัฐ ประการที่สอง ลักษณะของการกระท�า กล่าวคือ เมื่อได้จับกุม หรือควบคุมตัว หรือลักพาตัวบุคคลที่จะบังคับให้

สูญหายแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ด�าเนินการเช่นนั้นจะปฏิเสธไม่รับรู้การกระท�าอันเป็นการลิดรอนเสรีภาพของบุคคล หรือ

ปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่อยู่ของบุคคลผู้สูญหายนั้น และประการที่สาม ผลของการกระท�า กล่าวคือ การกระท�าอันมีลักษณะ

เป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายมีเป้าหมายเพื่อท�าให้บุคคลผู้ถูกบังคับให้สูญหายนั้นอยู่นอกการคุ้มครองของกฎหมาย

ข. ผลการพิจารณา

การด�าเนินการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยการอุ้มบุคคลเป้าหมายหายไปหรือ

การท�าให้บุคคลเป้าหมายสูญหายไป ตามพฤติการณ์แห่งเรื่องร้องเรียนเข้าเงื่อนไขทั้งสามประการของการบังคับบุคคลให้สูญหาย

ตามนัยแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ ดังกล่าวข้างต้นทั้งสามประการ กล่าวคือ เป็นการกระท�าการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ

ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด หรือการกระท�าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันมีพื้นฐาน

มาจากแผนการด�าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลผู้กระท�าการปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่อยู่ของบุคคลผู้ถูกบังคับให้สูญหายนั้น และมีเป้าหมายเพื่อท�าให้บุคคลนั้นอยู่นอก

การคุ้มครองของกฎหมาย ดังนั้น การด�าเนินการอุ้มบุคคลหรือท�าให้บุคคลสูญหายของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้กระท�า

การตามแผนการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด จึงเป็นการบังคับบุคคลให้

สูญหายตามนัยแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
158



ข. ผลการพิจารณา

เมื่อได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับการสูญหายของบุคคลเป้าหมาย 

จ�านวนหนึง่ซึง่เป็นประชากรพลเรอืนตามเรือ่งร้องเรียนต่างๆ ประกอบกับเงือ่นไขของกรณีการก่ออาชญากรรมต่อมนษุยชาตใินลกัษณะ 

ของการบังคับบุคคลให้สูญหายตามนัยแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจกล่าวได้ว่า นอกจากกรณีการอุ้มหายหรือ

การท�าให้บุคคลเป้าหมายสูญหายไปนั้นจะเป็นกรณีของ “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” อย่างแท้จริงแล้ว การกระท�าเช่นนั้นยังม ี

ลักษณะถึงขนาดเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติโดยการบังคับบุคคลให้สูญหาย ตามธรรมนูญกรุงโรมฯ อีกด้วย กล่าวคือ  

การกระท�าเช่นนัน้ “มใิช่” เป็นเพยีงการท�าให้บคุคลสูญหายเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกรณี อันเป็นเพียงการกระท�าความผดิอาญา 

ทัว่ไปเท่านัน้ หากแต่เม่ือพิจารณา “บริบทเฉพาะร่วมกนั” ของการด�าเนนิการ และผลกระทบของการปฏบิตักิารหรอืการด�าเนนิการ 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล “ในองค์รวม” ตามพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นตามเรื่องร้องเรียนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

อาจกล่าวได้ว่าการปฏิบตักิารหรือการด�าเนนิการของเจ้าหน้าทีข่องรฐั หรอืบคุคลหรอืกลุม่บคุคลตามนโยบายในการประกาศสงคราม 

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และน�ามาซึ่งการสูญหายไปของประชาชนจ�านวนหนึ่งนั้น “มิใช่” เพียงการบังคับบุคคลให้สูญหายเท่านั้น 

“หากแต่” ยังมี “ลักษณะพิเศษ” ที่ “ยกระดับ” การบังคับบุคคลให้สูญหายที่เกิดขึ้นนั้นให้มีลักษณะเป็นการก่อ “อาชญากรรม 

ต่อมนุษยชาติ” (Crime against humanity) ซึ่งเป็นการก่อ “อาชญากรรมที่ร้ายแรง” และ “ต้องห้ามโดยเด็ดขาด” ตามธรรมนูญ 

กรุงโรมฯ อีกด้วย เนื่องจากเข้าเงื่อนไขทั้งสองประการของการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ กล่าวคือ “เป็นส่วนหนึ่ง” ของการ 

โจมตีหรือการประทุษร้าย (หรือการก่อให้เกิดผลกระทบ) แก่ประชากรพลเรือนในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบ และผู้สั่งการหรือ 

ผู้กระท�าการ “รู้ถึง” การโจมตีหรือการประทุษร้าย (การก่อให้เกิดผลกระทบ) ในวงกว้างหรืออย่างเป็นระบบต่อประชากรพลเรือน

เช่นนั้น

๔.๓ สรุปผลการพิจารณาโดยรวม

กล่าวโดยสรุปในส่วนนี้ได้ว่า การก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตหรือการสูญหายต่อประชากรพลเรือนจากการด�าเนิน

นโยบายในการปราบปรามยาเสพติด พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จึงประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญสองประการร่วมกันของความผิด

ฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ได้แก่ การกระท�าความผิดอาญาสามัญ (The individual crime) เป็น “ความผิดพื้นฐาน” (เช่น 

การฆ่าคนตายโดยเจตนา การบังคับบุคคลให้สูญหาย) และ “บริบทแวดล้อม” ของการกระท�าความผิดอาญาเหล่านั้น อันได้แก่  

การโจมตีหรือการประทุษร้ายประชากรพลเรือนในวงกว้างและอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นเสมือนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโดยรวม

ท่ีแท้จริงของการกระท�าความผิดอาญาสามัญเหล่านั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่นโยบายของรัฐมุ่งหมายหรือมุ่งประสงค์เป็นส�าคัญ 

การด�าเนินนโยบายในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตร ี

และก่อให้เกิดการโจมตีและการสูญเสียแก่ประชากรพลเรือนในวงกว้าง อย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอน จึง “มีลักษณะเป็น”  

การก่อ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” ทั้งในลักษณะของการฆ่าคนตายโดยเจตนาและในลักษณะของการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

ตามนัยและเจตนารมณ์แห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ โดยแท้จริง 

โดยนัยดังกล่าว พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดนโยบายในการประกาศสงคราม

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าวที่ขาดความชัดเจน โดยใช้ความรุนแรง และ

ไม่ค�านึงถึงหลักนิติรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชากรพลเรือน อันเป็นสาเหตุที่น�ามาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และ

ทรัพย์สินของผู้เสียหายซึ่งเป็นประชากรพลเรือนอย่างรุนแรงและอย่างกว้างขวาง จึงเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรม

ร้ายแรงจากการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายดังกล่าว ในฐานก่อ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” ซึ่งเป็นการก่อ “อาชญากรรม 

ร้ายแรงระหว่างประเทศ” มิใช่เพียงการกระท�าความผดิอาญาสามญัทัว่ไปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายภายในของประเทศไทยเท่านัน้
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Vienna Convention, Article 16. EXCHANGE OR DEPOSIT OF INSTRUMENTs OF RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL OR 

ACCESSION “Unless the treaty otherwise provides, instruments of ratification, acceptance, approval or accession establish the consent 

of the State to be bound by a treaty upon:

(a) Their exchange between the contracting States;

(b) Their deposit with the depositary;

(c) Their notification to the contracting States or to the depositary, if so agreed.”

๑. กรณีจะต้องด�าเนินการอย่างไรเพื่อให้ผู้ก�าหนดนโยบายดังกล่าวได้รับโทษ 

เมื่อการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลที่มี พ.ต.ท. 

ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มีลักษณะเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามนัยและเจตนารมณ์แห่งธรรมนูญกรุงโรม 

ว่าด้วยศาอาญาระหว่างประเทศดังที่ได้วินิจฉัยข้างต้นแล้ว ปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปจึงได้แก่ กรณีจะต้องด�าเนินการอย่างไร

เพื่อให้ผู้ก�าหนดนโยบายดังกล่าวได้รับโทษ

หากการเสนอเรื่องความผิดฐานการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อศาลอาญาระหว่างประเทศเป็น 

“เป้าหมายหลัก” และ “เป้าหมายสูงสุด” ของการด�าเนินการเพื่อให้ผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการด�าเนินนโยบายดังกล่าวได้รับโทษ 

ปัญหาที่จะต้องพิจารณาเสียแต่ในเบื้องต้น ได้แก่ ค�าถามที่ว่าประเทศไทยอยู่ภายใต้บังคับของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญา

ระหว่างประเทศ และอยู่ภายใต้เขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือไม่ ดังนั้น ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงข้อพิจารณาส�าคัญ

สามประการ ได้แก่ (๑.๑) ประเทศไทยอยู่ภายใต้บังคับของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ และเขตอ�านาจ

ของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือไม่ (๑.๒) รูปแบบของความรับผิดของบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ และ (๑.๓) การฟ้องคดีการก่อ

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ

(๑.๑) ประเทศไทยอยู่ภายใต้บังคับของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ และศาลอาญา

ระหว่างประเทศหรือไม่

ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น สนธิสัญญาหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศจะมีผลผูกพันต่อรัฐหน่ึงรัฐใด 

ให้ต้องถือปฏิบัติตามก็ต่อเม่ือรัฐนั้นได้แสดงความยินยอมเข้าผูกพันด้วยการให้สัตยาบัน (Ratification) หรือให้ความเห็นชอบ  

(Approval) ดังนั้น การลงนามของผู้แทนรัฐในสนธิสัญญาในทางหลักการจึงยังไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันต่อรัฐทันที หากแต่จนกว่าจะมี

การให้สัตยาบันหรือให้ความยินยอมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแก่สนธิสัญญานั้น เมื่อรัฐได้ให้สัตยาบันหรือให้ความยินยอมที่จะผูกพัน

ตามสนธิสัญญาหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศต่างๆ แล้ว การให้สัตยาบันหรือความยินยอมดังกล่าวย่อมน�ามาซึ่งผลทางกฎหมาย

ต่อความผูกพันของรัฐตามสนธิสัญญาโดยทันที ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๖ แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ419 ซึ่งเป็นความผูกพันอย่าง

เป็นทางการหรือ “ความผูกพันในทางกฎหมาย” (de jure) ของรัฐนั้นตามสนธิสัญญาที่รัฐได้ให้ความยินยอมนั้น โดยนัยดังกล่าว  

แม้ประเทศไทยจะได้ลงนามรับรองธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นแล้ว แต่เมื่อประเทศไทยยังมิได้ให้สัตยาบัน 

หรอืให้ความยนิยอมแก่ธรรมนญูกรงุโรมฯ อย่างเป็นทางการแต่อย่างใด ประเทศไทยจงึยงัไม่มคีวามผูกพันทีจ่ะต้องปฏิบัติตามธรรมนญู 

กรุงโรมฯ ดังกล่าว และยังไม่อยู่ภายใต้เขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามธรรมนูญกรุงโรมฯ แต่อย่างใด

กรณีดังกล่าว จึงคล้ายคลึงกับสภาพการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นกับการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายท�าสงครามกับ 

ยาเสพติดของรัฐบาลเม็กซิโกที่มีนายเฟลิเป้ คาลเดรอน เป็นประธานาธิบดี ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ที่ด�าเนินการในช่วงระยะเวลา 

๖ ปี (ค.ศ. ๒๐๐๖ - ๒๐๑๒)  (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๕) และท�าให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและ

ในวงกว้างทั่วประเทศเม็กซิโก และน�ามาซึ่งปัญหาการบังคับให้บุคคลสูญหาย (enforced disappearance) ซึ่งเกิดขึ้นแก่ประชาชน

พลเรอืนเป็นจ�านวนหลายหม่ืนคน การก�าหนดและการด�าเนนินโยบายดงักล่าวของรฐับาลนายเฟลเิป้ คาลเดรอน กม็ลีกัษณะเป็นการ 

ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crime against humanity) ในลักษณะการบังคับบุคคลให้สูญหาย ตามข้อ ๗ วรรคหน่ึง ของ

ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน
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แต่อย่างไรก็ตาม โดยที่การจัดท�าสนธิสัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐและเป็นการกระท�าของรัฐซึ่งม ี

วัตถุประสงค์ต่อผลในทางกฎหมายให้สนธิสัญญามีผลผูกพัน ดังนั้น แม้ว่าสนธิสัญญาจะยังไม่มีผลใช้บังคับกับรัฐที่ลงนามใน 

สนธิสัญญาก็ตาม แต่ย่อมต้องถือว่ารัฐนั้นย่อมมี “ความผูกพันทางข้อเท็จจริง” หรือในทางปฏิบัติ (de facto) หรือ “พันธกรณี 

อันเกิดจากความประพฤติ” (Obligation of conduct) ได้ ในอันที่จะต้องไม่กระท�าการใดหรืออนุญาตให้มีการกระท�าใดที่ขัดหรือ

แย้งหรือฝ่าฝืนต่อข้อก�าหนดในประการต่างๆ ดังที่ก�าหนดไว้ในสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศนั้นๆ ซึ่งแสดงถึง “ความ

ซื่อสัตย์สุจริต” ในความประพฤติของรัฐที่ลงนามในสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๘ แห่งอนุสัญญา

กรุงเวียนนาฯ420  กล่าวคือ รัฐจะต้องงดเว้นการกระท�าใดๆ ที่อาจมีผลลบล้างวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา421 เมื่อรัฐนั้นได้ลงนาม

ในสนธิสัญญาหรือได้แลกเปลี่ยนตราสารจัดท�าสนธิสัญญาภายใต้เงื่อนไขแห่งการให้สัตยาบัน การยอมรับ หรือการให้ความเห็นชอบ 

จนกว่ารัฐนั้นจะได้แสดงเจตจ�านงที่ชัดเจนว่าจะไม่เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา  หรือเมื่อรัฐนั้นได้แสดงความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิ

สัญญา ก่อนที่สนธิสัญญาจะมีผลใช้บังคับและมีเงื่อนไขว่าจะไม่เลื่อนการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาออกไปโดยมิชอบ422  

โดยนัยดังกล่าว แม้ประเทศไทยจะยังมิได้ให้สัตยาบันแก่ธรรมนูญกรุงโรมฯ แต่การลงนามในธรรมนูญ

กรุงโรมฯ ย่อมน�ามาซึ่งพันธกรณีในทางปฏิบัติของประเทศไทยที่จะต้องไม่กระท�าการใดๆ หรือยอมให้มีการกระท�าการใดๆ อันจะก่อ

ให้เกิดผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของธรรมนูญกรุงโรมฯ อันเป็นพันธกรณีที่เกิดขึ้นตามหลักกฎหมาย

จารีตประเพณีระหว่างประเทศซึ่งมีที่มาจาก “หลักสุจริต” (“Bona Fide”) การลงนามในธรรมนูญกรุงโรมฯ จึงแสดงถึง “เจตจ�านง 

ในระดับหนึ่ง” ของประเทศไทยในลักษณะที่เห็นด้วยหรือเห็นชอบกับวัตถุประสงค์และสารัตถะของธรรมนูญนั้น ประเทศไทยจึงต้อง 

ผกูพนัตาม “หลกัสจุรติ”ที่จะต้องไม่กระท�าการใดๆ หรือยอมให้มีการกระท�าใดๆ อันเป็นการขัดหรือกระทบต่อธรรมนูญกรุงโรมฯ ที่

ได้ลงนามไว้

(๑.๒) รูปแบบของความรับผิดของบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ 

หลักการส�าคัญของธรรมนูญกรุงโรมฯ คือ การน�าตัวบุคคลที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศ 

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างรุนแรงมาด�าเนินคดีภายในเขตอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศโดยเท่าเทียมกัน

และปราศจากการแบ่งแยก423 ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นประมุขของรัฐ หรือผู้น�ารัฐบาล สมาชิกของรัฐบาลหรือรัฐสภา ผู้แทนที่ได้รับ

การเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาล ไม่ได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทางอาญาตามธรรมนูญนี้ไม่ว่ากรณีใด และจะไม่เป็นมูลเหตุ

ให้ลดหย่อนโทษ ธรรมนูญกรุงโรมฯ จึงได้ก�าหนดหลักความรับผิดทางอาญาของบุคคล โดยก�าหนดไว้ในภาค ๓ หลักการทั่วไปของ

กฎหมายอาญา (Part 3 General Principles of Criminal Law) นอกจากหลักอ�านาจศาลเหนอืบคุคลธรรมดา (natural person)424 

และบุคคลไม่ต้องรับผิดทางอาญาหากไม่มีกฎหมายก�าหนด (Nullum crimen sine lege)425 และบุคคลไม่ต้องรับโทษหากไม่มี

กฎหมายก�าหนด (Nulla poena sine lege)426 ธรรมนูญกรุงโรมฯ ยังก�าหนดหลักการทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบความรับผิดของบุคคล 

ที่ต้องในลักษณะต่างๆ ไว้ด้วย เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว การก่ออาชญากรรมร้ายแรงดังเช่นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติไม่สามารถ

กระท�าได้โดยบคุคลเพียงคนเดยีว หากแต่มักจะกระท�าโดยบคุคลหลายคนทีก่ระท�าการร่วมกนัตามแผนการด�าเนนิการเพือ่ให้นโยบาย 

ของรัฐหรือองค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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Vienna Convention, Article 18. OBLIGATION NOT TO DEFEAT THE OBJECT AND PURPOSE OF A TREATY PRIOR TO ITS ENTRY 

INTO FORCE
 421 

Vienna Convention, Article 18, paragraph 1.
 422 

Vienna Convention, Article 18, paragraph 2.
 423

 Rome Statute, Article 27 Irrelevance of official capacity, paragraph 1.
 424 

Rome Statute, Article 25 Individual criminal responsibility, paragraph 1.
 425

 Rome Statute, Article 22 Individual criminal responsibility.
 426

 Rome Statute, Article 23 Individual criminal responsibility.
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 โปรดดู http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations

ตามข้อ ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม ของธรรมนูญกรุงโรมฯ ก�าหนดให้บุคคลต้องรับผิดทางอาญาและรับ

โทษตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญนี้ เมื่อบุคคลที่ก่ออาชญากรรมภายในเขตอ�านาจของศาล บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบในการกระท�าของ

ตนและอาจต้องรับโทษตามธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ บุคคลต้องรับผิดทางอาญาและอาจต้องรับโทษ หากบุคคลนั้น

• ประกอบอาชญากรรมไม่ว่าจะกระท�าคนเดียว ร่วมกระท�ากับบุคคลอื่น หรือผ่านทางบุคคลอื่น 

• สั่งการ ขอร้องหรือชักจูงให้มีการประกอบอาชญากรรมเช่นนั้นซึ่งได้เกิดขึ้นจริงหรือถึงขั้นพยายามแล้ว

• ให้การสนับสนุน ยุยงหรือช่วยเหลืออื่นใด ในการประกอบอาชญากรรมหรือพยายามประกอบ

อาชญากรรมนั้น รวมทั้งหาวิธีการส�าหรับการประกอบอาชญากรรม เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อการประกอบอาชญากรรมนั้น

• มีส่วนในการประกอบอาชญากรรมหรือพยายามประกอบอาชญากรรมนั้นไม่ว่าทางหนึ่งทางใดโดยกลุ่ม

บุคคลที่กระท�าด้วยความมุ่งประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้ การมีส่วนเช่นนั้นจะต้องเป็นไปโดยเจตนา และมุ่งหมายที่จะสนับสนุนกิจกรรมทาง

อาชญากรรมหรือให้บรรลุความมุ่งประสงค์ทางอาชญากรรมของกลุ่ม หรือรู้ถึงเจตนาของกลุ่มที่จะประกอบอาชญากรรม

นอกจากนี้ ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจ International Criminal Tribunal for Former  

Yugoslavia ได้เคยวางหลกัความรบัผดิทางอาญาของบุคคลไว้ ความว่า “ผู้กระท�าผิด คือ บคุคลซ่ึงเป็นท้ังผู้วางแผน ผู้ส่ังการ ให้ความ

ช่วยเหลือ ชักจูงใจในการเตรียมการหรือลงมือก่ออาชญากรรมตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญนี้ แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีต�าแหน่งเป็นประมุข 

ของรัฐ หรือรัฐบาล หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลก็ไม่อาจยกขึ้นอ้างเพ่ือท�าให้ความรับผิดในการประกอบอาชญากรรมลดลงไปได ้

ทั้งนี้ รวมถึงการกระท�าใดของผู้บังคับบัญชา ที่ผู้บังคับบัญชาไม่อาจหลุดพ้นความรับผิดทางอาญาได้ ถ้าหากเขารู้หรือมีเหตุผลอัน

ควรจะรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาอาจก่ออาชญากรรม และไมได้ป้องกันให้กระท�าการนั้น” 

รูปแบบการกระท�าความผิดของผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศจึงสามารถแบ่งออกเป็นสอง

กรณี ได้แก่

กรณท่ีีหนึง่: 

ผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงกระท�าความผิดร่วมกับบุคคลอื่นหรือโดยผ่านบุคคลอื่น เป็นกรณีบุคคลกระท�า

ความผดิอาญาร้ายแรงตามทีก่�าหนดในธรรมนญูกรงุโรมฯ โดยร่วมกระท�ากบับคุคลอืน่หรอืผ่านทางบคุคลอืน่ (committing through 

another person) ไม่ว่าบุคคลอื่นจะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ ความรับผิดในกรณีนี้เป็นกรณีของผู้ก�าหนดนโยบายอันน�ามาซึ่ง

การก่ออาชญากรรมร้ายแรง กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ผู้ก�าหนดนโยบายเพื่อการอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นจะมิได้เป็นผู้ลงมือกระท�าความผิด 

อันเป็นอาชญากรรมร้ายแรงนั้นด้วยตนเอง แต่หากผู้นั้นสามารถควบคุมเจตนา (Control the will) ของบุคคลอื่นท่ีร่วมกระท�า 

ความผิดอาญาอันเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมร้ายแรงตามธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้ จนการก่ออาชญากรรมนั้นส�าเร็จ อันเป็นเจตนา 

ของผู้ก�าหนดนโยบายนั้น มิใช่เจตนาของบุคคลที่กระท�าความผิดอาญานั้นๆ เองแต่อย่างใด ก็ย่อมถือว่าผู้ก�าหนดนโยบายนั้นกระท�า

หรือก่ออาชญากรรมร้ายแรงตามท่ีก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ และต้องรับผิดชอบทางอาญาต่อการก่ออาชญากรรมร้ายแรง 

เช่นนั้น และต้องรับโทษตามธรรมนูญกรุงโรมฯ ในขณะที่บุคคลทั้งหลายที่กระท�าความผิดอาญาในลักษณะต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

การก่ออาชญากรรมร้ายแรงนั้น ย่อมมีความรับผิดในฐานะเป็นผู้สั่งการ ให้การสนับสนุน หรือช่วยเหลือในการประกอบอาชญากรรม

ที่ร้ายแรงนั้น หรือมีความรับผิดทางอาญาส�าหรับฐานความผิดทางอาญานั้นๆ แล้วแต่กรณี 

ตัวอย่างเช่น คดี Thomas Lubanga Dyilo427  

นาย Thomas Lubanga Dyilo เป็นสมาชิกและหนึ่งในผู้ก่อตั้ง “สหภาพรักบ้านเกิดแห่งคองโก” 

(l’Union des patriotes congolais - UPC) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๐ และได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นประธานกลุ่ม

ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น กลุ่มรักบ้านเกิดแห่งคองโกและหน่วยงานสาขาทางทหารของสหภาพซึ่งมีชื่อเรียกว่า “กองก�าลังรักบ้านเกิด 

เพื่อเสรีภาพแห่งคองโก” (la Force patriotique pour la libération du Congo - FPLC) ได้เข้ายึดอ�านาจในเมือง Ituri ใน
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เดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๐๒ องค์กรทั้งสองแห่งนี้ได้เข้าร่วมในความขัดแย้งทางทหารภายในประเทศ (un conflit armé interne) กับ

กองทัพประชาชนชาวคองโก (l’Armée populaire congolaise - APC) และกองก�าลังต่อต้านเพื่อบ้านเกิดในเมือง Ituri (la Force 

de résistance patriotique en Ituri - FRPI) ระหว่างเดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๐๒ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๓

ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๒ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ หน่วยงานทางทหารของ  

UPC/FPLC ได้ท�าการรับสมัครเยาวชนเป็นการทั่วไปซึ่งรวมถึงเด็กอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี ทั้งในลักษณะของการบังคับและสมัครใจ พยาน 

หลายปากแถลงด้วยความเชือ่ม่ันและหนกัแน่นว่ามกีารรบัสมคัรเดก็อายตุ�า่กว่า ๑๕ ปีโดยสมคัรใจหรอืถกูบงัคบัในองค์กรทัง้สองแห่ง 

(UPC/FPLC) และต่อจากนั้น เด็กเหล่านั้นได้ถูกส่งไปในพื้นที่โดยทั่วไปขององค์กรทั้งสองนั้น หรือที่ค่ายฝึกทางทหาร (ses camps de 

formation militaire) ขององค์กรทั้งสองนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ตั้งอยู่ที่เมือง Rwampara เมือง Mandro และเมือง Mongbwal 

นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานวิดีโอซึ่งแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่ามีทหารใหม่ที่มีอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี อยู่ที่ค่ายเมือง Rwampara หลักฐาน

เหล่านี้ยืนยันว่าในค่ายทหารต่างๆ เหล่านั้น เด็กจ�านวนมากได้รับการฝึกฝนอย่างหนักและได้รับโทษที่รุนแรงในลักษณะต่างๆ 

เด็กจ�านวนมากถูกใช้งานอย่างทหารในเมือง Bunia เมือง Tchomia เมือง Kasenyi  เมือง Bogoro และ 

ที่อื่นๆ และต้องเข้าร่วมรบ โดยเฉพาะที่เมือง Kobu เมือง Songolo เมือง Mongbwalu ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า UPC/FPLC ใช้เด็ก

อายุต�่ากว่า ๑๕ ปี เสมือนผู้คุ้มกันทางทหาร (gardes militaires) และหน่วยพิเศษที่มีชื่อว่า “kadogo” ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วย 

กองก�าลังซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี เป็นหลัก  ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๒ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๓

ศาลจงึมคีวามม่ันใจว่าผู้ถูกกล่าวหา (นาย Thomas Lubanga Dyilo) ได้ก�าหนดแผนด�าเนนิการร่วมกัน 

กับผู้กระท�าการอื่นและร่วมกันด�าเนินการตามแผนดังกล่าวเพื่อจัดตั้งกองก�าลังทหารเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะได้อ�านาจควบคุม 

เมือง Ituri และคงอ�านาจเช่นนัน้ไว้ ทัง้ทางด้านการเมืองและทางการทหาร การด�าเนนิการร่วมกันตามแผนดงักล่าวน�ามาซ่ึงการเกณฑ์ 

และการขึ้นทะเบียนเด็กอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี ใน UPC/FPLC ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๒ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม 

ค.ศ. ๒๐๐๓ โดยนัยดังกล่าว UPC/FPLC ได้ท�าให้เด็กที่มีอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี มีส่วนร่วมอย่างมากในความขัดแย้ง (les hostilités) 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการต่อสู้ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว เด็กๆ ถูกใช้งานเหมือนทหารและผู้คุ้มกันทางทหารแก่ผู้รับผิดชอบ

ระดับสูง ซึ่งรวมถึงผู้ถูกกล่าวหาด้วย

ศาลอาญาระหว่างประเทศจึงวินิจฉัยว่า นาย Thomas Lubanga Dyilo เป็นประธาน UPC/FPLC  

และหลักฐานต่างๆ พสูิจน์ให้เห็นว่าเขาปฏบิติัหน้าทีเ่ป็นผู้ส่ังการ (le commandement) ในฐานะผู้น�ากองก�าลัง (chef de l’armée) 

และผู้ก�าหนดทิศทางนโยบายของกองก�าลัง เขารับผิดชอบในการประสานงานโดยรวมของกิจกรรมต่างๆ ของ UPC/FPLC และได้

รับรายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสาระส�าคัญของการด�าเนินการต่างๆ ของ FPLC นอกจากนี้ เขายังมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

ด�าเนนิการทางทหารและมีบทบาทส�าคญัในการให้การสนบัสนนุด้านการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดหาอาวธุ ดนิระเบดิ อาหาร 

เครื่องแบบ เคร่ืองจ�าเป็นทางทหาร และสิ่งของจ�าเป็นต่อความเป็นอยู่ของกองก�าลัง เขามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการตัดสินใจ 

เกีย่วกบันโยบายการรบัสมัครทหารใหม่ และเขาให้การสนบัสนนุอย่างเตม็ท่ีในการรณรงค์การรับสมคัร ตวัอย่างเช่น โดยการประกาศ 

ต่อหน้าประชาชนและทหารใหม่ ในระหว่างการแสดงค�าประกาศในค่ายทหารที่เมือง Rwampara เขาได้สนับสนุนให้เด็กๆ รวมถึง 

เด็กที่มีอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี เข้าร่วมแถวในกองทัพและดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนภายหลังจากท่ีเด็กๆ เหล่านั้นได้

ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมทางทหาร ยิ่งกว่านั้น เขายังใช้เด็กอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี เป็นผู้คุ้มกันส่วนตัว และยังเห็นว่า

เด็กอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี ที่ให้ความคุ้มกันสมาชิกของ UPC/FPLC อยู่เป็นประจ�าด้วยเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ ศาลชั้นต้น  

(la Chambre de première instance I) ประจ�าศาลอาญาระหว่างประเทศจึงสรุปว่าจากหลักฐานทั้งหลายเหล่านี้ การมีส่วน

ร่วมของนาย Thomas Lubanga Dyilo มีนัยส�าคัญเกี่ยวกับแผนการด�าเนินการร่วมกันที่น�ามาซึ่งการเกณฑ์และการขึ้นทะเบียน 

เด็กชายและเด็กหญงิอายุต�า่กว่า ๑๕ ปี ใน UPC/FPLC และการใช้เดก็เหล่านีเ้พ่ือการมีส่วนร่วมอย่างเตม็ท่ีในความขัดแย้ง และวนิจิฉยั 

โดยมติเอกฉันท์ว่านาย Thomas Lubanga Dyilo มีความผิดฐานก่ออาชญากรรมสงคราม (crimes de guerre) ในฐานะตัวการ 

(co-auteurs) โดยการเกณฑ์และการขึ้นทะเบียนเด็กอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี และท�าให้เด็กเหล่านั้นเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในความ
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ค�าวินิจฉัยและโทษในคดีนี้ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
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ค�าตัดสินดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์
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โปรดดู www.haguejusticeportal.net/index และ www.trial-ch.org/en/resources/trial-watch/trial-watch

/.../Profile.html โปรดดู Gregory Townsend, Committing Genocide by Integral-Part Participation: The ICTR Appeals Chamber judgement in 

Procesutor v. Seromba, http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=9883
 431

 ค�าตัดสินของศาลอุทธรณ์มีข้อน่าสนใจในสามประการ ได้แก่ ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณา ผู้ถูกกล่าวหา ไม่มีสิทธิโดยเสรี (an unfettered 

right) ที่จะให้การเป็นคนสุดท้ายในคดี ในส่วนที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน ค�าให้การของพยานเพียงปากเดียวสามารถเพียงพอที่จะท�าให้พบข้อเท็จจริงเรื่องใด

เรื่องหนึ่งได้โดยปราศจากข้อสงสัย (beyond a reasonable doubt) และในส่วนที่เกี่ยวกับการลงโทษ การทรยศต่อความเชื่อถือศรัทธา (betrayal of trust) 

เป็นเหตุแห่งการเพิ่มโทษ (an aggravating circumstance) และการที่ผู้ถูกกล่าวหามีอายุน้อย (นาย Athanase Seromba มีอายุเพียง ๓๑ ปี ในขณะก่อ

อาชญากรรม) มิได้เป็นเหตุบรรเทาโทษ (a mitigating circumstance) แต่อย่างใด รายละเอียดของคดี โปรดดู Gregory Townsend, เพิ่งอ้าง, น. ๓๗.

ขัดแย้งระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๒ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ และเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ ศาล

ชั้นต้นลงโทษนาย Thomas Lubanga Dyilo โดยโทษจ�าคุกรวม ๑๔ ปี และให้หักระยะเวลาที่เขาถูกควบคุมตัวที่ศาลอาญาระหว่าง

ประเทศออกจากระยะเวลาจ�าคุกดังกล่าว428

ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยหลักการเยียวยาความเสียหายส�าหรับ 

ผู้เสียหายในคดี Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo และให้กองทุนเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายรวบรวมข้อเสนอการ 

เยยีวยาความเสยีหายทีเ่สนอโดยผูเ้สยีหายทัง้หลายและน�าเสนอต่อศาลช้ันต้นในอนาคต เงนิค่าสินไหมทดแทน ให้จ่ายจากเงนิกองทนุ 

ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว429    

อีกตัวอย่างหนึ่ง คดี Seromba430  

วันที่ ๑๒ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ ศาลอุทธรณ์ (the Appeals Chamber) ประจ�าศาลอาญาระหว่าง

ประเทศแห่งรวันดา (International Criminal Tribunal for Rwanda - ICTR) ได้มีค�าตัดสินในคดี Procesutor v. Seromba 

โดยศาลอุทธรณ์ตัดสินให้นาย Athanase Seromba ซึ่งเป็นนักบวชโรมันคาทอลิกจากรวันดา มีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการก่อ

อาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์ (crime of genocide) และการท�าลายล้าง (extermination) ในฐานอาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติ อันเนื่องมาจากการมีส่วนร่วมของเขาในการสั่งให้คนขับรถเกรดดินขับรถพุ่งชนท�าลาย (bulldozing) โบสถ์แห่ง Nyange 

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๔ อันเป็นเหตุให้กลุ่มชาติพันธุ์ Tutsi ซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและพักอาศัยอยู่ในโบสถ์ดังกล่าว เสียชีวิต

เป็นจ�านวนราว ๑,๕๐๐ คน ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้จ�าคุกนาย Athanase Seromba ตลอดชีวิต431 จากเดิมที่ศาลชั้นต้น (the ICTR  

Trial Chamber) มีค�าตัดสิน เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ ให้จ�าคุก นาย Athanase Seromba เป็นเวลา ๑๕ ปี  ทั้งนี้ ศาล

อุทธรณ์ได้ตีความค�าว่า “กระท�าความผิด” (committing) ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการกระท�าความผิด (a mode 

of participation) อันท�าให้ถ้อยค�าดังกล่าวมีความหมายกว้างขวางขึ้น และวางแนวค�าตัดสินใหม่ (precedent) โดยการน�าถ้อยค�า 

ดังกล่าวใช้บังคับกับการท�าลายล้างในฐานะเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ในการนี้ ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค�าตัดสินของศาล 

ชั้นต้นในประเด็นที่ว่านาย Athanase Seromba เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือและยุยงอันเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการก่อ

อาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์ โดยการสั่งให้คนขับรถเกรดดินขับรถพุ่งชนท�าลายโบสถ์แห่ง Nyange เท่านั้น ในทาง

ตรงกันข้าม ศาลอุทธรณ์ยืนตามค�าตัดสินของศาลชั้นต้น ส�าหรับการกระท�าอีกประการหนึ่งในวันก่อนหน้านั้น ในประเด็นที่ว่า นาย 

Athanase Seromba ให้ความช่วยเหลือและยุยงในการก่ออาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์ โดยการขับไล่ลูกจ้างในพื้นที่

ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ Tutsi อันท�าให้บุคคลเหล่านั้นถูกฆ่าตายโดยการโจมตีของกลุ่มชาติพันธุ์ Hutu หัวรุนแรงซึ่งรวมตัวกันอยู่นอก

ก�าแพงโบสถ์ 

ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ ศาลชั้นต้นพบว่าเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน 

ค.ศ. ๑๙๙๔ กลุ่มชาติพันธุ์ Tutsi ถูกต้อนเข้าไปในโบสถ์แห่ง Nyange ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด Kibuye ทางตะวันตกของรวันดา พลเรือน

กลุ่มชาติพันธุ์ Tutsi ซึ่งประกอบด้วยผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก พักอาศัยอยู่ในโบสถ์แห่ง Nyange และกลุ่มชาติพันธุ์ Hutu หัวรุนแรง
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ซึ่งมีอาวุธครบได้ล้อมโบสถ์แห่งนั้นไว้เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มชาติพันธุ์ Tutsi ในโบสถ์สามารถหลบหนีออกไปได้ ในวันที่ ๑๓ เมษายน 

ค.ศ. ๑๙๙๔ นาย Athanase Seromba ได้ขับไล่คนงานกลุ่มชาติพันธุ์ Tutsi ออกไปจากโบสถ์ และห้ามมิให้กลุ่มชาติพันธุ์ Tutsi 

ที่หิวโหยและไร้ที่อยู่อาศัยเก็บกล้วยในบริเวณนั้นไปรับประทาน และสั่งให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจยิงใส่กลุ่มชาติพันธุ์ Tutsi นอกจากน้ี  

นาย Athanase Seromba ยังปฏิเสธค�าขอของกลุ่มชาติพันธุ์ Tutsi ให้สวดมนต์ให้แก่พวกเขาอีกด้วย 

ก่อนวันที่ ๑๖ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๔  กลุ่มชาติพันธุ์ Hutu หัวรุนแรง โจมตีกลุ่มชาติพันธุ์ Tutsi ที่พัก

อาศัยอยู่ในโบสถ์ ด้วยการใช้มีดใบเล่ือย (machetes) ปืน ลูกระเบิดขนาดเล็ก (grenades) ดินปืน และปืนฉีดน�้ามัน (petrol  

sprayers) เมื่อถูกโจมตี กลุ่มชาติพันธุ์ Tutsi จึงปิดกั้นตนเองอยู่ภายในโบสถ์ ต่อมา วันที่ ๑๕ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๔ ผู้โจมตีพยายาม 

จดุไฟเผาโบสถ์แต่ไม่ส�าเร็จ พยานให้การว่ากลุม่ผูโ้จมตร้ีองเพลงต่อต้านกลุม่ชาตพินัธุ ์ Tutsi และเป่านกหวดีขณะท�าการโจมตดีงักล่าว 

ร่วมกันผู้น�าชุมชน

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๔ เป็นเวลาหลายชั่วโมงที่โบสถ์แห่ง Nyange ถูกรถเกรดดิน

พุ่งชนท�าลาย ส่งผลให้ชาว Tutsi ที่อาศัยอยู่ในโบสถ์เสียชีวิตเป็นจ�านวนอย่างน้อย ๑,๕๐๐ คน ปรากฏว่าผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์

รถเกรดดินพุ่งชนท�าลายโบสถ์แห่ง Nyange เพียงหนึ่งคนเท่านั้น ศาลชั้นตนพบว่านาย Athanase Seromba ปรึกษาและยอมรับ

การตัดสินใจของหน่วยงานในชุมชน (local authorities’ decision) ที่จะให้รถเกรดดินพุ่งชนท�าลายโบสถ์แห่ง Nyange ซึ่งมีกลุ่ม

ชาติพันธุ์ Tutsi อาศัยอยู่ภายใน ก่อนที่จะขับรถเกรดดินพุ่งชนท�าลายโบสถ์ดังกล่าว คนขับรถได้ถามนาย Athanase Seromba ถึง

สามครั้งว่าเขาควรท�าลายโบสถ์แห่งนั้นหรือไม่ นาย Athanase Seromba ได้ตอบยืนยันไปและได้พูดด้วยถ้อยค�าที่เป็นการส่งเสริม

คนขับรถในการท�าลายโบสถ์นั้น ศาลชั้นต้นยังพบด้วยว่านาย Athanase Seromba ได้แนะน�าคนขับรถให้ขับรถพุ่งชนท�าลาย ณ จุด

ต่างๆ ของโบสถ์ของตน และชี้ให้เห็นถึงจุดเปราะบาง (the fragile side) ของโบสถ์ บนพื้นฐานของพยานหลักฐานต่างๆ ดังกล่าว 

ศาลชั้นต้นตัดสินว่านาย Athanase Seromba เพียงแต่ช่วยหรือยุยงการก่ออาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์เท่านั้น 

(merely added and abetted genocide) และลงโทษจ�าคุกบางส่วนเป็นเวลา ๑๕ ปี อัยการและจ�าเลยอุทธรณ์ค�าตัดสินของศาล

ชั้นต้น 

ประเด็นหลักของการอุทธรณ์อยู่ที่รูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้ถูกกล่าวหา กล่าวคือ นาย Athanase 

Seromba ได้ช่วยเหลือและยุยง กระท�าการ หรือสั่งให้ก่ออาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์และการท�าลายล้างอันเป็น

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือไม่ หากแต่นาย Athanase Seromba ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ของตน  และต่อสู้ว่าตน “มิได้กระท�า

ความผิดใดๆ” (did not commit any crime) และพยายามท�าให้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของศาลชั้นต้นตกไป

อยัการกล่าวอ้างว่าการกระท�าและค�าผรุสวาท (utterances) ของนาย Athanase Seromba นบัว่าเป็น  

“การสัง่” (ordering) ให้ก่ออาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์และการท�าลายล้างอันเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ หรือ

ไม่ก็การกระท�าของนาย Athanase Seromba เป็นการ “กระท�าการ” (committing) ซึ่งไม่จ�าต้องมีการกระท�าความผิดโดยตรง 

และทางกายภาพของการฆาตกรรมหรือการฆาตกรรมด้วยมือของบุคคลนั้นเอง (with one’s own hand) ศาลอุทธรณ์ 

โดยผู้พิพากษาฝ่ายข้างมากเห็นว่า “กระท�าการ” (committing) อาจเกิดขึ้นได้เมื่อการกระท�าของผู้ถูกกล่าวหา “มีส่วนส�าคัญ 

ถึงขนาดเป็นส่วนหนึ่งที่มิอาจแยกออกได้ของอาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์” (as much an integral part of the 

genocide) หรือการฆาตกรรมที่ท�าให้เกิดขึ้น และตัดสินว่านาย Athanase Seromba เป็น “ผู้กระท�าความผิดหลักโดยอนุญาต 

และตัดสินใจด้วยตนเองในการกระท�าความผิด จึงสมควรถูกลงโทษฐานก่ออาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์” (principal 

perpetrator) ดังนั้น นาย Athanase Seromba ได้กระท�าความผิดฐานก่ออาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์ เนื่องจาก 

การกระท�าของเขา (การปรากฏตัวของเขา ค�าผรุสวาทของเขา การอนุญาตและตัดสินใจของเขาที่จะให้ขับรถพุ่งชนท�าลาย และ 

การให้ค�าสัง่ของเขา)ฟังได้ว่าเป็นการกระท�าส่วนหนึง่ทีม่อิาจแยกออกได้ในการพุง่ชนท�าลายโบสถ์ซ่ึงมลีกัษณะเป็นการก่ออาชญากรรม 

อันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์ ภายใต้ ความหมายที่กว้างขวางมากขึ้นของค�าว่า “กระท�าการ” (committing) จึงไม่เกี่ยวข้องกับ 

การที่นาย Athanase Seromba มิได้ขับรถเกรดดินซึ่งท�าลายโบสถ์นั้นด้วยตนเอง 
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กรณีที่สอง: 

ผู้ก่ออาชญากรรมโดยกระท�าความผิดร่วมกัน เป็นกรณีบุคคลหลายคนกระท�าความผิดอาญาร่วมกันหรือ

มีมากกว่าหนึ่งคน (Plurality of persons) และมีการวางแผนการกระท�าความผิดหรือก่ออาชญากรรมร่วมกัน (Common plan) โดย

ผู้กระท�าความผิดแต่ละคนต่างมีเจตนาหรือมูลเหตุจูงใจที่จะประกอบอาชญากรรมนั้นเป็นของตนเอง (Contribution) หรือมีเจตนา

ร่วมกันที่จะก่ออาชญากรรมนั้น (joint control) เมื่อการก่ออาชญากรรมนั้นได้กระท�าส�าเร็จหรือพยายามประกอบอาชญากรรมนั้น 

บุคคลเหล่านั้นจะต้องรับผิดเป็นการส่วนบุคคลส�าหรับอาชญากรรมที่กระท�าร่วมกันนั้น 

เมื่อได้พิจารณารูปแบบของความรับผิดของบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในสองกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

ประกอบกบัข้อเทจ็จรงิและสภาพการณ์โดยรวมของการด�าเนนินโยบายในการปราบปรามยาเสพตดิของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษณิ ชนิวตัร 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จะเห็นได้ว่า พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งเป็น “ผู้ก�าหนดนโยบาย” ในการประกาศ

สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดและประกาศนโยบายดังกล่าว ตลอดจนก�าหนดระยะเวลาปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม 

นโยบายดังกล่าว อีกทั้งยังเป็น “ผู้สั่งการ” ให้บุคคลฝ่ายต่างๆ รับไปปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายในการประกาศสงครามต่อสู้ 

เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและพร้อมท�าให้เจ้าหน้าที่ตกอยู่ในภาวะกดดันอย่างรุนแรงที่จะต้องปฏิบัติให้เป็น

ไปตามนโยบายดังกล่าวให้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุด โดยการมอบหมายและช้ีแจงนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดต่อหัวหน้า

หน่วยงานและผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายปกครองระดับต่างๆ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าการมอบหมายหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

ต่างๆ ดังกล่าว พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร “ก�าหนดแนวทาง” การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวซึ่งมีลักษณะของ “การชักจูง” ให้ใช ้

ความรุนแรงในการปฏิบัติการอย่างและไร้ความปรานี อันน�าไปสู่การกระท�าความผิดทางอาญาต่างๆ ซ�้าแล้วซ�้าเล่า โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง การก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชากรพลเรือนเป็นจ�านวนมาก ครอบคลุมทุกภูมิภาคของ 

ประเทศไทย นอกจากนี้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ยังเคย “กล่าวยอมรับ” ว่า “การด�าเนินนโยบายดังกล่าวอาจท�าให้มีคนเสียชีวิต

บ้างก็เป็นเรื่องปกติ” อันแสดงให้เห็นว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก�าหนดนโยบายดังกล่าว “รู้ถึง” การฆาตกรรมหรือการเสียชีวิต

ของประชากรพลเรือนท่ีเกิดข้ึนอย่างกว้างขวางจากการด�าเนินนโยบายของตนเอง และมิได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาความผิดพลาด 

ที่เกิดขึ้นนั้นแต่อย่างใด กรณีจึงกล่าวได้ว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดอันน�ามาสู่

ความผิดพลาดอย่างร้ายแรงในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เป็นผู้ต้องรับผิดชอบต่อการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายดังกล่าว 

อนัน�ามาซึง่การก่ออาชญากรรมต่อมนษุยชาตแิก่ประชากรพลเรือนอย่างกว้างขวางและอย่างรุนแรง ในลักษณะท่ีเป็นผู้ก่ออาชญากรรม 

ดังกล่าวร่วมกับบุคคลอื่นและโดยผ่านบุคคลอื่นด้วย เนื่องจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร สามารถก�าหนดและควบคุมเจตนาของบุคคล

ทัง้หลายทีก่ระท�าความผิดทางอาญาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายทีต่นก�าหนด จนกระทัง่การก่ออาชญากรรมร้ายแรงได้กระท�า 

จนส�าเร็จ ตามเจตนาของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก�าหนดนโยบายดังกล่าว พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จึงเป็นผู้ก่ออาชญากรรม 

ต่อมนุษยชาติอันเป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศ และจะต้องได้รับโทษตามธรรมนูญกรุงโรมฯ 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายที่มีส่วนในการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองที่เป็นข้าราชการประจ�าหรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจในระดับต่างๆ ก็ต้องรับผิดทางอาญาและอาจต้องรับโทษ 

ในอาชญากรรมนั้น หากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเช่นว่านั้นเป็นไป โดยเจตนาและมุ่งหมายที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางอาชญากรรมหรือให้ 

บรรลคุวามมุง่ประสงค์ทางอาชญากรรมของกลุ่มหรือรู้ถึงเจตนาของกลุ่มที่ประกอบอาชญากรรมนั้น โดยนัยดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองระดับสูงขององค์กรต่างๆ ของรัฐซึ่งออกค�าสั่งการต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย ย่อมมี 

ส่วนในการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และการมีส่วนเช่นนั้นเป็นไปโดยเจตนาและมุ่งหมายที่จะสนับสนุนการก่ออาชญากรรมนั้น 

หรือเพื่อให้บรรลุความมุ่งประสงค์ในการก่ออาชญากรรมเช่นนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านี้จึงกระท�าความผิดอาญาในฐานะผู้ร่วม 

ก่ออาชญากรรม (ตัวการ) ในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างที่รับค�าสั่งมาและมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ในการปราบปรามยาเสพติด การมีส่วนในการประกอบอาชญากรรมดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยเจตนา การกระท�าในส่วนของตนมิได้

เป็นไปโดยมุ่งหมายให้การสนับสนุนการประกอบอาชญากรรมนั้น หรือเพื่อให้บรรลุความมุ่งประสงค์ของอาชญากรรมดังกล่าว  
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(๑.๓) การฟ้องคดีการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ 

เม่ือได้พิจารณาบทบญัญตัติามข้อ ๑๒ ถึงข้อ ๑๕ ของธรรมนญูกรงุโรมฯ432 โดยละเอยีดแล้ว จะเหน็ได้ว่า

ช่องทางการเริ่มคดีต่อศาลอาญาระหว่างประเทศมีสามวิธีด้วยกัน ได้แก่ การเริ่มคดีโดยรัฐภาคี การเริ่มคดีโดยคณะมนตรีความมั่นคง 

(the Security Council) และการเริ่มคดีโดยอัยการประจ�าศาลอาญาระหว่างประเทศ

การเร่ิมคดโีดยคณะมนตรคีวามมัน่คง433 คณะมนตรคีวามมัน่คงซึง่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามหมวด ๗ ของกฎบตัร

สหประชาชาติ อาจเสนอกรณีซึ่งปรากฏว่าอาชญากรรมหนึ่งหรือมากกว่าได้กระท�าขึ้น โดยเสนอต่ออัยการเพื่อให้สืบสวนสอบสวน

กรณีดังกล่าว434 ซึ่งในกรณีเช่นนี้ อัยการจะต้องพิจารณาน�้าหนักของข้อเท็จจริงก่อนที่จะเริ่มสืบสวนสอบสวนหรือไม่ต่อไป435 

ในขณะทีก่ารเร่ิมคดโีดยรัฐภาคแีละโดยอัยการตกอยูภ่ายใต้ “เงือ่นไขบงัคับก่อน” กล่าวคอื ในกรณรีฐัภาค ี

เป็นผู้เริ่มคดี436 รัฐภาคีอาจเสนอกรณีซึ่งดูเหมือนว่าอาชญากรรมได้ถูกกระท�าขึ้นในเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศต่อ 

อัยการเพื่อให้สืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าว เพื่อจะวินิจฉัยว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่านั้นควรจะถูกฟ้องว่ากระท�าความผิด 

อาญาเช่นว่านั้นหรือไม่ ทั้งนี้ ในการเสนอกรณีเช่นนั้น จะต้องระบุเกี่ยวกับพฤติการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องและมีเอกสารประกอบที่

สนับสนุนการเสนอซึ่งรัฐผู้เสนอมีอยู่มากที่สุดเท่าที่จะกระท�าได้ ในกรณีเช่นนี้ อัยการจะต้องพิจารณาน�้าหนักของข้อเท็จจริงที่จะน�า 

เข้าสู่คดีก่อนแล้ววินิจฉัยว่าจะเร่ิมการสอบสวนหรือไม่437 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเท็จจริงมีเหตุผลท่ีจะเชื่อได้ว่ามีการประกอบ

อาชญากรรมหรือก�าลังมีการประกอบอาชญากรรมในเขตอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศหรือไม่ คดีนั้นศาลจะสามารถรับไว้

พิจารณาได้หรือไม่ และเมื่อได้ค�านึงถึงความรุนแรงของอาชญากรรมและประโยชน์ของผู้เสียหายแล้ว มีเหตุผลที่มีหลักฐานสนับสนุน

เพียงพอที่จะเชื่อว่าการสืบสวนนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์แห่งความยุติธรรม438

 432 
Rome Statute, Article 12 Preconditions to the exercise of jurisdiction Article 13 Exercise of jurisdiction Article 14 Referral 

of a situation by a State Party Article 15 Prosecutor
 433 

Rome Statute, Article 13 (b) Exercise of jurisdiction

“The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this Statute 

if: (b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security 

Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations;…”. 
 434

ตัวอย่างของการเสนอกรณีโดยคณะมนตรีความมั่นคง เช่น กรณีการก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชนในประเทศดาร์ฟู 

(เดือนมีนาคม ๒๐๐๕)
 435

 Rome Statute, Article 53 Initiation of an investigation
 436

 Rome Statute, Article 13 (a) Exercise of jurisdiction

“The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this Statute 

if: (a) A situation in which one or more of such crimes appeared to have been committed is referred to the Prosecutor by a State Party 

in accordance with article 14;…”.
 437

 Rome Statute, Article 53 Initiation of an investigation
 438

 ตัวอย่างของการเสนอกรณีโดยรัฐภาคี เช่น กรณีการก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในประเทศยูกันดา (เดือนธันวาคม 

๒๐๐๓) กรณีการก่ออาชญากรรมสงครามในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (เดือนมีนาคม ๒๐๐๔) กรณีการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในประเทศ

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (เดือนธันวาคม ๒๐๐๔)

เจ้าหน้าทีเ่หล่านีจ้งึมคีวามผดิในฐานะผูใ้ห้การสนบัสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชญากรรม (ผู้สนบัสนุน) อย่างไรก็ตาม  

เจ้าหน้าที่เหล่านี้อาจต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดอาญาสามัญในกรณีที่ตนกระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการอันเป็นความผิด

อาญาสามัญด้วย

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
167



ในกรณีอัยการเป็นผู้เริ่มคดี439 อัยการสามารถเร่ิมคดีเองได้ตามหลักการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเอง 

(proprio motu)440 ทั้งนี้ อัยการจะต้องวิเคราะห์ความหนักแน่นของข้อมูลที่ได้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์นี้ อัยการอาจแสวงหา

ข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐ องค์กรของสหประชาชาติ องค์การระหว่างรัฐบาล หรือองค์การที่มิใช่รัฐบาล หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ 

ทีอ่ยัการเหน็สมควร และอาจได้รับค�าเบกิความเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืค�าเบกิความด้วยวาจา ณ ทีต่ัง้ศาลอาญาระหว่างประเทศ441

อย่างไรก็ตาม ดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๒ วรรคสอง ของธรรมนูญกรุงโรมฯ การใช้เขตอ�านาจศาลอาญา

ระหว่างประเทศโดยการเริ่มคดีโดยรัฐภาคีและโดยอัยการ ตกอยู่ภายใต้ “เงื่อนไขบังคับก่อน” (preconditions) หากรัฐดังต่อไปนี้ 

รัฐใดรัฐหนึ่งหรือมากกว่าเป็นภาคีของธรรมนูญกรุงโรมฯ หรือยอมรับเขตอ�านาจของศาล442 

ก) รัฐเจ้าของดินแดนซึ่งการกระท�าที่เป็นปัญหาได้เกิดขึ้นในดินแดนหรือรัฐที่จดทะเบียนเรือหรือ

อากาศยาน หากอาชญากรรมได้กระท�าขึ้นบนเรือหรืออากาศยานดังกล่าว

ข) รัฐซึ่งบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมถือสัญชาติ โดยนัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่าธรรมนูญ

กรุงโรมฯ เปิดโอกาสให้รัฐที่ยังมิได้ให้สัตยาบันหรือแสดงความยินยอมที่จะผูกพันตามธรรมนูญกรุงโรมฯ (Non-State Party) ใช้สิทธิ

ประโยชน์ตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ ก่อนที่รัฐจะให้สัตยาบันหรือแสดงความยินยอมใดๆ ได้โดยส่งมอบค�าประกาศให้แก่

นายทะเบียนประจ�าศาลอาญาระหว่างประเทศ อันเป็นการแสดงเจตนายอมรับอ�านาจศาลส�าหรับกรณีอาชญากรรมร้ายแรงคดีใด 

คดีหนึ่ง (ที่อยู่ในเขตอ�านาจของศาล) หรือยอมรับอ�านาจศาล “เป็นการเฉพาะคราว” (ad hoc acceptance) ก็ได้ ดังที่ก�าหนด

ไว้ในข้อ ๑๒ วรรคสาม แห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ443 ในกรณีเช่นนั้น ศาลอาญาระหว่างประเทศก็จะมีเขตอ�านาจเหนือความผิดหรือ

อาชญากรรมที่ได้กระท�าบทที่ ๕ ขึ้นในรัฐนั้นได้โดยทันที การเสนอเรื่องดังกล่าวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตจ�านงของรัฐ (ที่ยังมิได้

ให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมฯ นั้น) ที่จะผูกพันตามธรรมนูญกรุงโรมฯ ต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี ้ ศาลอาญาระหว่างประเทศยงัอาจปฏบิตัหิน้าทีแ่ละใช้อ�านาจตามทีก่�าหนดไว้ในธรรมนญูกรงุโรมฯ 

เหนือดินแดนของรัฐภาคี และเหนือดินแดนของรัฐอื่นใดตาม “ความตกลงพิเศษ” (special agreement) อีกด้วย444

ดงันัน้ แม้ประเทศไทยจะยงัมไิด้ผกูพนัตามธรรมนญูกรงุโรมฯ อย่างเป็นทางการหรอืในทางกฎหมาย และ 

ยงัมิได้อยูภ่ายใต้เขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ แต่ประเทศไทยกส็ามารถทีจ่ะยอมรับอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ 

ส�าหรับปัญหาการก่ออาชญากรรมร้ายแรงจากการด�าเนินนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ อันจะเป็นการแสดงเจตนาของประเทศไทยที่จะยอมรับอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศ

ส�าหรับคดีดังกล่าวเป็นการเฉพาะเจาะจง

 439
 Rome Statute, Article 13 (c) Exercise of jurisdiction

“The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this Statute 

if: (c) the Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15.”.

Rome Statute, Article 15 Prosecutor, paragraph 1

“The Prosecutor may initiate investigations proprio motu on the basis of information on crimes within the jurisdiction of the Court.”
 440 

ตัวอย่างของการเริ่มคดีโดยอัยการ เช่น กรณีการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในประเทศไอเวอรี่โคสต์ กรณีการก่ออาชญากรรมสงครามใน

ประเทศโคลัมเบีย กรณีการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในประเทศเคนยา
 441

 Rome Statute, Article 15 Prosecutor, paragraph 2.
 442

 Rome Statute, Article 12 Preconditions to the exercise of jurisdiction, paragraph 2.
 443

  Rome Statute, Article 12 Preconditions to the exercise of jurisdiction, paragraph 3.

“3. If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration 

lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State 

shall cooperate with the Court without any delay or exception in accordance with Part 9”.
 444

  Rome Statute, Article 4 Legal status and powers of the Court, paragraph 2.

“2. The Court may exercise its functions and powers, as provided in this Statute, on the territory of any State Party and, by special 

agreement, on the territory of any other State.”
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อย่างไรกต็าม การทีป่ระเทศไทยซึง่ยงัมไิด้เป็นภาคขีองธรรมนูญกรุงโรมฯ จะเสนอเร่ืองการก่ออาชญากรรม 

ต่อมนุษยชาติจากการด�าเนินนโยบายในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็น

นายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศได้นั้น กรณีจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๒  

วรรคสอง ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ได้แก่ 

ประการที่หนึ่ง 

ศาลอาจใช้เขตอ�านาจของตน หากรัฐดังต่อไปนี้รัฐใดรัฐหนึ่งหรือมากกว่าเป็นภาคีของธรรมนูญศาลฯ น้ี 

หรือยอมรับเขตอ�านาจของศาล

• รฐัเจ้าของดินแดนซึง่การกระท�าทีเ่ป็นปัญหาได้เกิดขึน้ในดนิแดนหรือรัฐท่ีจดทะเบยีนเรือหรืออากาศยาน 

 หากอาชญากรรมได้กระท�าขึ้นบนเรือหรืออากาศยานดังกล่าว

• รัฐซึ่งบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมถือสัญชาติ

ประการที่สอง 

ศาลอาจใช้เขตอ�านาจของตนตามกรณีข้างต้นได้ หากปรากฏว่าอาชญากรรมหนึ่งหรือมากกว่าดังกล่าว

ซึ่งดูเหมือนว่าได้กระท�าขึ้นได้รับการเสนอต่ออัยการโดยรัฐภาคี (ข้อ ๑๔) หรืออัยการได้เร่ิมการสืบสวนสอบสวนในส่วนที่เก่ียวกับ 

อาชญากรรมเช่นว่า (ข้อ ๑๕)

เมื่อได้พิจารณาเงื่อนไขแห่งการแสดงเจตนาของประเทศไทยในการยอมรับอ�านาจศาลอาญาระหว่าง

ประเทศดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าการที่ประเทศไทยจะแสดงเจตนายอมรับอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศได้นั้น จะต้อง

เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ กล่าวคือ กรณีที่หนึ่งมีรัฐภาคีของธรรมนูญกรุงโรมฯ รัฐหนึ่ง (หรือมากกว่า) เสนอเรื่องดังกล่าวเป็น

คดีต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่งการกระท�าความผิดอาญาเช่นนั้นเกิดขึ้นในดินแดนแห่งรัฐตน และในกรณีเช่นนั้น ประเทศไทย

ซึ่งมิได้เป็นภาคีของธรรมนูญกรุงโรมฯ จึงสามารถแสดงเจตนายอมรับอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศตามวิธีการที่ก�าหนดไว้

ในวรรคสามของข้อ ๑๒ ได้ หรือกรณีทีส่อง ประเทศไทยแสดงเจตนายอมรบัอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะคดดีงักล่าว 

(ad hoc acceptance) ภายหลังจากทีรั่ฐภาคไีด้เสนอเรือ่งดงักล่าวไปยงัศาลอาญาระหว่างประเทศ หรอือัยการ (ประจ�าศาลอาญา

ระหว่างประเทศ) ได้เริ่มการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวเอง (proprio motu) 

ผลที่ตามมา เป็นดังนี้

• ประเทศไทยไม่สามารถที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรง (ลักษณะอาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติ) ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศโดยตรงแต่อย่างใด 

• ประเทศไทยจะแสดงเจตนายอมรับอ�านาจศาลตามวิธีการทีก่�าหนดในข้อ ๑๒ วรรคสาม ดงักล่าวข้างต้น 

ได้เมื่อเป็นกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งในสองกรณีนี้445 คือ เมื่อมีรัฐภาคีของธรรมนูญกรุงโรมฯ รัฐใดรัฐหนึ่งเป็นผู้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยั 

งศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือเมื่ออัยการเริ่มการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวเอง (proprio motu) เท่านั้น ในกรณีหนึ่งกรณีใด 

ดงักล่าว ประเทศไทยจึงสามารถแสดงเจตนายอมรบัอ�านาจศาลได้ โดยจะต้องท�าค�าประกาศยอมรบัอ�านาจศาลเสนอต่อนายทะเบยีน 

ประจ�าศาล (the Registrar) เช่นนี้ ศาลอาญาระหว่างประเทศก็จะมีอ�านาจเหนือคดีดังกล่าวและสามารถพิจารณาคดีดังกล่าว 

ต่อไปได้ และในกรณีเช่นนั้น ประเทศไทยมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับศาลโดยไม่ชักช้าและไม่มีข้อยกเว้น446

จะเห็นได้ว่าการเสนอเรื่องอาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศต่อศาลอาญาระหว่างประเทศได้น้ัน 

จึงเป็นเรือ่งท่ี “เคร่งครดัอย่างมาก” เนือ่งจากการกระท�าความผิดหรือคดทีีอ่ยูใ่นเขตอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นอาชญากรรม 

ร้ายแรงระหว่างประเทศ การท่ีจะเสนอเรื่องดังกล่าวมายังศาลอาญาระหว่างประเทศ รัฐที่จะเสนอเร่ืองดังกล่าวจะต้องเป็นรัฐภาคี

 445 
ความเห็นในท�านองเดียวกัน โปรดดู José Doria, Hans-Peter Gasser, M. Cherif Bassiouni, The Legal Regime of the International 

Criminal Court, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston 2009, p. 439.
 446

 Rome Statute, Article 12 Preconditions to the exercise of jurisdiction, paragraph 3.
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 อันได้แก่ อาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์ (the crime of genocide) อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crimes against humanity) 

อาชญากรรมสงคราม (War crimes) อาชญากรรมอันเป็นการุกราน (the crime of aggression)

Rome Statute, Article 5 Crimes within the jurisdiction of the Court, paragraph 1.

 
448 

แม้ประเทศไทยจะสามารถแสดงเจตนายอมรับอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะคดี หลังจากที่รัฐภาคีได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยัง

อัยการประจ�าศาลอาญาระหว่างประเทศ อันจะท�าให้ศาลอาญาระหว่างประเทศมีเขตอ�านาจเหนือคดีดังกล่าวก็ตาม แต่การร้องขอให้รัฐภาคีของธรรมนูญกรุงโรมฯ 

ด�าเนินการเช่นนั้นย่อมมิใช่เรื่องง่าย เนื่องจากการด�าเนินการเช่นนั้นอาจเป็นการแทรกแซงหรือก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศไทย และโดยทั่วไป ไม่มีรัฐภาคีใด

ที่ประสงค์จะกระท�าเช่นนั้นเพราะอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ นอกจากนี้ การเสนอเรื่องผ่านคณะมนตรีความมั่นคง (The Security Council) 

ก็มิใช่เรื่องง่ายเช่นกัน เนื่องจากมีกระบวนการและขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนเป็นอย่างมาก อีกทั้งต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการที่ยาวนานมาก
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ของธรรมนญูกรงุโรมฯ เท่านั้น “เป็นหลัก” เพราะรัฐภาคีได้แสดงเจตนาผูกพันทางกฎหมายที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของธรรมนูญ 

กรุงโรมฯ ทุกประการโดยเคร่งครัด และยอมรับเขตอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นการทั่วไป กล่าวคือ ยอมให้ศาลอาญา

ระหว่างประเทศมีอ�านาจเหนืออาชญากรรมที่ก่อขึ้นในดินแดนของตนหรือที่ผู้ถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมเป็นคนถือสัญชาติ

ตนทุกคดี โดยไม่จ�าเป็นต้องแสดงเจตนายอมรับอ�านาจศาลเหนือคดีแต่ละคดีเป็นการเฉพาะอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างใด โดยนัยดังกล่าว 

รัฐที่เป็นภาคีของธรรมนูญกรุงโรมฯ จึงตกอยู่ภายใต้เขตอ�านาจศาลทั้งในด้านที่รัฐดังกล่าวเป็นผู้เสนอคดีต่อศาล และในด้านที่คนถือ 

สัญชาติของรัฐดังกล่าวถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลเช่นกัน หากธรรมนูญกรุงโรมฯ ยอมให้รัฐที่มิได้เป็นภาคีของธรรมนูญ

กรุงโรมฯ เสนอเรื่องการก่ออาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศต่อศาลได้โดยง่าย อาจเป็นการเปิดช่องให้มีการใช้ศาลอาญาระหว่าง

ประเทศเป็นเครือ่งมอืเพือ่ก่อความเดอืดร้อนเสยีหายแก่รัฐอ่ืนได้ ในทางกลับกนั หากบคุคลซึง่ถอืสัญชาตขิองรัฐทีม่ไิด้เป็นภาคถูีกรฐัภาค ี

ของธรรมนูญกรุงโรมฯ กล่าวหาหรือฟ้องเป็นคดีต่อศาล รัฐที่มิได้เป็นภาคีนั้นอาจจะไม่แสดงเจตนายอมรับอ�านาจศาลก็ได้ กล่าวอีก 

นัยหนึ่ง รัฐที่มิได้เป็นภาคีจะแสดงเจตนายอมรับอ�านาจศาลก็เฉพาะแต่ในกรณีที่ตนจะเสนอคดีต่อศาล แต่จะไม่แสดงเจตนายอมรับ

อ�านาจศาลเมื่อคนที่ถือสัญชาติตนถูกรัฐอื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาล ซึ่งย่อมไม่สมเหตุผลและไม่เป็นธรรม 

อย่างไรก็ตาม โดยที่อาชญากรรมที่อยู่ในเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศตามที่ก�าหนดไว้ใน

ธรรมนูญกรุงโรมฯ เป็น “อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด” ซึ่งอยู่ในความห่วงใยของประชาคมระหว่างประเทศโดยรวม447 และเป็นภัย

คุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของประชาคมระหว่างประเทศ ด้วยเหตุน้ี กรณีจึงย่อมมิอาจยอมรับได้หากผู้ก่ออาชญากรรมที ่

ร้ายแรงท่ีสุดต้องถูกปล่อยให้ลอยนวลและมิได้รับการลงโทษ ด้วยเหตุผลแค่เพียงว่าไม่มีศาลที่มีเขตอ�านาจเหนือคดีดังกล่าวในรัฐที่

มิได้เป็นภาคีซึ่งคนที่ถือสัญชาติของรัฐนั้นได้กระท�าลงในดินแดนของตน ดังนั้น ธรรมนูญกรุงโรมฯ จึงยังได้เปิดช่องให้คดีอาชญากรรม 

ร้ายแรงอาจได้รบัการเสนอไปสู่ศาลโดยรัฐทีมิ่ได้เป็นภาคขีองธรรมนญูกรงุโรมฯ ได้ ช่องทางส�าคญัช่องทางหนึง่ทีม่คีวามเหมาะสมและม ี

ความเป็นไปได้448 คือ การเริ่มคดีเองโดยอัยการ (proprio motu) กล่าวคือ อัยการประจ�าศาลสามารถเริ่มคดีหรือเริ่มการสืบสวน 

สอบสวนได้ด้วยตนเองเกีย่วกบัอาชญากรรมทีอ่ยูใ่นเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศได้ ซึง่ในกรณเีช่นนีอ้ยัการจะต้องวเิคราะห์ 

ความหนกัแน่นของข้อมูลทีไ่ด้รับ และเพ่ือวตัถุประสงค์ดงักล่าว อยัการสามารถแสวงหาข้อมลูเพิม่เตมิจากรฐั องค์กรของสหประชาชาติ 

องค์การระหว่างรัฐบาล หรือองค์การที่มิใช่รัฐบาล หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ ที่อัยการเห็นสมควรได้449 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการวินิจฉัยว่าจะเริ่มการสืบสวนสอบสวนหรือไม่ ให้อัยการ 

พิจารณาว่า450

• ข้อมูลท่ีได้รับมามีพื้นฐานที่สมเหตุผลที่จะพิจารณาได้ว่ามีการประกอบอาชญากรรมแล้ว หรือก�าลังมี

การประกอบอาชญากรรมภายในเขตอ�านาจของศาลหรือไม่ 

• คดีได้รับหรือจะมีการรับคดีไว้พิจารณาโดยรัฐซึ่งมีเขตอ�านาจเหนือคดีนั้นหรือไม่ หรือคดีนั้นได้รับการ

สืบสวนสอบสวนโดยรัฐซึ่งมีเขตอ�านาจเหนือคดีและรัฐได้ตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องร้องด�าเนินคดีบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่การตัดสินใจน้ัน

เป็นผลมาจากความไม่สมัครใจหรือความไม่สามารถของรัฐอย่างแท้จริงที่จะฟ้องร้องด�าเนินคดีหรือไม่451 
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 Rome Statute, Article 15 Prosecutor, paragraph 3.
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 โปรดดู ปกป้อง ศรีสนิท, ค�าอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ, กรุงเทพ: โครงการต�าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๔๑๙, น. ๒๒๗.

• เมื่อได้ค�านึงถึงความรุนแรงของอาชญากรรมและประโยชน์ของผู้เสียหายแล้ว มีเหตุผลที่มีหลักฐาน

สนับสนุนเพียงพอที่จะเชื่อว่าการสืบสวนสอบสวนนั้นจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แห่งความยุติธรรม

ในกรณีทีอ่ยัการลงความเหน็ว่ามพีืน้ฐานทีส่มเหตผุลทีจ่ะด�าเนนิการสบืสวนสอบสวนต่อไปได้ อยัการต้องท�า 

ค�าร้องเสนอต่อองค์คณะตุลาการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อขออ�านาจในการสืบสวนสอบสวน พร้อมกับเอกสารวัตถุสิ่งของสนับสนุนที่

รวบรวมได้452 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคานอ�านาจอัยการ453  

กล่าวโดยสรุปในส่วนนี้ได้ว่า ประเทศไทยไม่สามารถเสนอเรื่องการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติไปยังศาล 

อาญาระหว่างประเทศโดยตรง แต่สามารถแสดงเจตนายอมรบัอ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศเหนอืคดดีงักล่าวเป็นการเฉพาะเจาะจง 

เมื่ออัยการประจ�าศาลอาญาระหว่างประเทศเริ่มการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวเอง

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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เมื่อได้ศึกษาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย อันเนื่องมาจาก

การด�าเนินนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เสนอมายังส�านักงานคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลอาญา และข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ 

เพื่อรับฟังข้อมูลจากครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย และน�ามาสังเคราะห์โดยพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 

ทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมายภายในของประเทศไทย และกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศสากลด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ ดังที่ได้กล่าว

มาในบทที่ ๑ ถึงบทที่ ๔ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในบทสรุปนี้จะได้กล่าวถึงเนื้อหาส�าคัญในสองส่วนย่อย ได้แก่ ๕.๑ บทสรุปภาพรวมเกี่ยว

กับนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ๕.๒ ข้อเสนอแนะ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทสรุปภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อป ี

พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบด้วยสาระส�าคัญสามประการ ได้แก่ ๕.๑.๑ การก�าหนดและประกาศนโยบายของรัฐบาลในการท�าสงคราม 

ขั้นแตกหักกับยาเสพติด ๕.๑.๒ ลักษณะของการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด และ ๕.๑.๓ ผลของการ

ด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด

๕.๑.๑ การก�าหนดและประกาศนโยบายของรัฐบาลในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด
นโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร เมื่อปี ๒๕๔๖ ก�าหนดขึ้น

โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นให้เป็น “วาระแห่งชาติ”  

ตามที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เสนอ และต่อมา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด 

ดังกล่าวต่อสาธารณชนในหลายๆ โอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกาศนโยบายดังกล่าวใน “พิธีประกาศสงครามข้ันแตกหัก 

เพื่อเอาชนะยาเสพติด” ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร และการพูดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผ่านทาง

รายการนายกทักษิณคุยกับประชาชน ในหลายๆ ครา

การก�าหนดและการประกาศนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ 

ชินวัตร มี “ลักษณะเฉพาะ” ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

(๑) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก�าหนดนโยบายการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่

ประชาชนทุกคนต้องผนึกก�าลังร่วมรบชนิด “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ประกาศตัวเป็น “แม่ทัพใหญ่” ในการ

ท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดในครั้งนี้

(๒) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก�าหนดให้ใช้มาตรการ “Iron Fist” (ก�ำปั้นเหล็ก) โดยใช้ถ้อยค�าชี้น�า ปลุกเร้า 

กระตุ้น และชักจงูเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่ก่ียวข้องให้เกดิ “ความฮึกเหมิ” ในการปฏิบตักิารตามนโยบายดงักล่าวอย่างเข้มงวดและเคร่งครดั 

และให้ใช้ “ความรุนแรง” อย่างเด็ดขาดโดยไร้ความปรานีในการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายให้ได้มากที่สุด โดยใน

การประกาศนโยบายดังกล่าว พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ยกค�ากล่าวของพลต�ารวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ว่า “...ภำยใต้แสงอำทิตย์ ไม่มี

๕.๑ บทสรุปภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
174



อะไรที่ต�ำรวจไทยท�ำไม่ได้ เพรำะฉะนั้นเรื่องยำเสพติด ผมมั่นใจว่ำต�ำรวจไทยจัดกำรได้...” พร้อมเคยกล่าวด้วยว่า “...ถ้ำจะมีผู้ค้ำตำย

ไปบ้ำงก็เป็นเรื่องปกติ บำงทีถูกยิงตำยแล้วต้องถูกยึดทรัพย์ด้วย ผมคิดว่ำเรำต้องเหี้ยมพอกัน”

(๓) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก�าหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ “ที่เร่งรัดอย่างมาก” กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง 

ปฏบัิติการให้บรรลเุป้าหมายตามนโยบายในการปราบปรามยาเสพตดิภายในช่วงระยะเวลาเพียงสามเดอืน คอื ระหว่างวันที ่๑ กมุภาพันธ์ 

๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ภายหลังจากที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ประกาศและมอบหมายนโยบายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ 

ของรัฐระดับสูงไม่กี่วัน

(๔) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก�าหนด “เกณฑ์ชี้วัดผลส�าเร็จ” และใช้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐตามนโยบายดังกล่าวไว้อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการลดยอดเป้าหมายหรือจ�านวนผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้ 

ตาม “อัตราร้อยละ” ทีก่�าหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาของการปฏบิตักิารเป็นส�าคญั และก�าหนดให้ทกุอ�าเภอต้องรายงานผลการด�าเนินการ 

ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส. จ.) ภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ

ยาเสพติดจังหวัด (ศตส. จ.) ต้องรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา แม้จะไม่มีความเคลื่อนไหว เพื่อให้

กระทรวงมหาดไทยประเมินและแก้ไข และพิจารณาภาพรวมในแต่ละวันว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร

(๕) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก�าหนด “เงื่อนไขกดดัน” การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ 

นโยบายการให้รางวลัตอบแทนและการลงโทษ (Reward and Punishment) เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบตักิารให้เป็นไปตามนโยบาย 

ดังกล่าวของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ก�าหนด “มาตรการจูงใจ” เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามนโยบาย โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง “มาตรการตอบแทนให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเร็วเป็นพิเศษ” (ระบบ Fast-track) และการให้เงินรางวัลสินบนน�าจับ  

ในทางตรงกันข้าม เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่สามารถปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าว จะต้องถูกบังคับตาม 

“มาตรการลงโทษอย่างรนุแรง” โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองระดับสูง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บงัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดั 

จะต้องพ้นจากต�าแหน่งหรือถูกสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่อื่น การก�าหนดเงื่อนไขกดดันการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

ข้างต้นมีลักษณะเป็น “การควบคุมเจตนา” ของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ให้ได้มากที่สุด 

ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตกอยู่ในสภาวะกดดันและจ�าเป็นต้องปฏิบัติการต่างๆ “อย่างเร่งรีบ” เพื่อ “ตอบสนองเจตนา” ของ 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก�าหนดนโยบายให้ได้มากที่สุด

จึงกล่าวได้ว่า ในการก�าหนดและการมอบหมายนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล 

ดังกล่าวข้างต้น ไม่ปรากฏว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ย�้าเน้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการโดยยึดหลักนิติธรรม-นิติรัฐ 

และหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรีและ “ผู้ก�าหนด 

นโยบาย” ดังกล่าว ย่อมจะ “ทราบ” และ “คาดหมายล่วงหน้าได้” ถึง “ผลกระทบในมิติต่างๆ” ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชากรพลเรือน 

จากการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากร

พลเรือน หากแต่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มิได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าวต่อสิทธิเสรีภาพ

ของประชากรพลเรือนแต่อย่างใด

๕.๑.๒ ลักษณะของการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด
เพ่ือการปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล 

พ.ต.ท. ทกัษิณ ชนิวตัร เจ้าหน้าท่ีของรฐัระดบัสูงและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในระดบัต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องจึงรับนโยบายไปแปลงสูก่ารปฏบิติัการ 

อย่างเร่งรีบเพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวให้ได้เร็วท่ีสุดและมากที่สุด การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของรัฐมี 

“ลักษณะเฉพาะ” ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
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(๑) เจ้าหน้าทีข่องรัฐระดบัสูงขององค์กรของรฐัทีเ่กีย่วข้องรบัไปด�าเนนิการตามทีเ่หน็สมควร เพือ่ให้การปฏบิตักิาร

บรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าวและตามที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ก�าหนดไว้ 

การปฏิบัติการในชั้นนี้ ได้แก่ 

(๑.๑) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.) ทั้งในส่วนกลาง คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติดในกระทรวงมหาดไทย (ศตส. มท.) และในระดับจังหวัด  (ศตส.จ.) ระดับอ�าเภอ  (ศตส.อ.) และระดับกิ่งอ�าเภอ 

(ศตส.กิง่ อ.) เพือ่ให้เป็นองค์กรหลักในทกุระดบัชัน้ในการปฏบิตักิารตามนโยบายในการท�าสงครามขัน้แตกหกักบัยาเสพติดของรฐับาล 

ตามกรอบเวลาปฏิบัติการสามเดือนที่ก�าหนดไว้ โดยมี ศตส. มท. เป็นองค์กรอ�านวยการและประสานการปฏิบัติการระหว่าง ศตส. ใน

ทุกระดับ 

(๑.๒) การมอบหมายภารกิจและหน้าที่โดย ศตส. มท. ให้แก่ ศตส. ในระดับต่างๆ รับไปด�าเนินการ กระท�า

โดยการออกค�าสั่งเป็นหนังสือ (ด่วนที่สุด) เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และการออกค�าสั่งการในเรื่องต่างๆ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าสั่ง

การเป็นหนังสือด่วนที่สุดเป็นระยะๆ แม้จะอยู่ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลแล้วก็ตาม

(๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการรับมอบภารกิจและหน้าท่ีจาก ศตส. มท. และน�าไปแปลงสู่การปฏิบัติ

ตามความเข้าใจและดุลพินิจของตน โดย ศตส. มท. มิได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการด�าเนินการต่างๆ ให้ชัดเจน

และรัดกุม ทั้งๆ ที่การด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวย่อมจะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพด้านต่างๆ ของประชาชนโดยทั่วไป

การปฏิบัติการในชั้นนี้ ได้แก่ 

(๒.๑) การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (บัญชีด�า) ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานประการส�าคัญที่สุด 

ที่องค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เป็น “เครื่องมือ” ในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เป็นตามเกณฑ์ชี้วัดผลส�าเร็จ

ตามนโยบายดังกล่าวที่มุ่งเน้นการลดจ�านวนผู้ค้าหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการตัดตัวเลขจ�านวนบุคคลออกจากบัญชีด�าเป็น

อัตราร้อยละในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้สามารถสรุปผลการด�าเนินงานได้ภายใน ๙๐ วัน ทั้งนี้ บุคคลผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีด�า

ย่อมถูก “สันนิษฐานโดยเคร่งครัด” ว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และเป็น “วัตถุ” หรือ “เป้าหมาย” แห่ง

การปฏบิตักิารตามนโยบายดงักล่าวของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ บคุคลทีเ่ป็นกลุม่ชาตพินัธุ ์ (ชาวเขาและคนชายขอบ) บุคคลทีเ่คยมี

ประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และบุคคลที่เคยมีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพือ่วตัถปุระสงค์ดงักล่าว เจ้าหน้าทีข่องรัฐในองค์กรต่างๆ ท่ีได้รับมอบภารกจิและหน้าทีต่่างต้องไปด�าเนนิการ 

“อย่างเร่งรีบ” และ “ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนัก” ในการจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตาม “วิธีการใดๆ” ที่ตนเห็น

ว่าเหมาะสม ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้บัญชีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาให้เร็วที่สุด เพื่อใช้เป็น “ฐาน” ใน

การปฏิบัติการลดจ�านวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกรอบระยะเวลาสามเดือนแห่งการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

มากที่สุด การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงเป็นไปโดย “ไม่มีหลักเกณฑ์” และ “ไม่มีวิธีการตรวจสอบ” ที่ชัดเจนและ

รอบคอบรัดกุม อันแสดงได้ว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีดังกล่าวเป็นผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยแท้จริงแต่อย่างใด 

ตลอดจน “ไม่มีหลักเกณฑ์” การเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้สิทธิโต้แย้งข้อมูลก่อนที่จะจัดท�าเป็นบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติดต่อไป และ “ไม่มีหลักเกณฑ์” การเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ (ถูกสันนิษฐานว่า) เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไว้เป็นความลับแต่

อย่างใด 

โดยนัยดังกล่าว นอกจากการจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะมิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพยาน

หลกัฐาน (Evidence based) ที่ชัดเจนแน่นอนแล้ว การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือใน

การด�าเนินการที่เป็นไปเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดท�า

บัญชี หรือการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากข้อมูลในบัญชี อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการจัดท�าบัญชีดังกล่าวและการใช้

ประโยชน์ในข้อมูลที่ระบุไว้ในบัญชีดังกล่าวอีกด้วย 
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(๒.๒) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการเพื่อลดจ�านวนผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้มากที่สุดตามเป้าหมาย

ที่องค์กรของรัฐส่วนกลางก�าหนด เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่ ศตส. มท. ซึ่งเป็นองค์กรอ�านวยการและก�ากับดูแลก�าหนดไว้โดย

เคร่งครัด และการรายงานผลเกี่ยวกับการจับกุม การวิสามัญ และการเสียชีวิตของบุคคลต่างๆ ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติด 

โดยนัยดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมุ่งเน้นไปที่จ�านวนที่ลดลงของผู้ค้าหรือผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดที่ม ี

ชื่ออยู่ในบัญชีด�าเป็นส�าคัญ ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ต่างๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมุ่งเน้นไปที่การรายงานข้อมูลตัวเลขที่ลดลง 

ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยทันที เพื่อแสดงต่อ ศตส. มท. ซึ่งเป็นองค์กรก�ากับ 

ดูแลการปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลว่าตนได้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก�าหนดไว้โดยเคร่งครัดเป็นส�าคัญ 

หากแต่เจ้าหน้าทีข่องรฐัมไิด้มุง่เน้นทีก่ารสบืสวนสอบสวนหรอืการตดิตามหาตวัผูก้ระท�าความผดิมาลงโทษแต่อย่างใด แม้การฆาตกรรม 

หรือการกระท�าให้บุคคลถึงแก่ความตายจะเกิดขึ้นใจกลางเมืองหรือกลางสี่แยก และในช่วงระหว่างวัน อันแสดงให้เห็นถึงการกระท�า 

ทีอ่กุอาจและไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายบ้านเมอืงก็ตาม ดงัจะเห็นได้อย่างชัดแจ้ง ในเร่ืองร้องเรียนจ�านวนมากทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจสนันษิฐาน 

ไว้ก่อนหรือมักจะกล่าวอ้างต่อสังคมหรือต่อสื่อมวลชนโดยทันทีว่าการตายหรือการฆาตกรรมบุคคลเหล่านั้นเป็น “การฆ่าตัดตอน” 

กันเองระหว่างผู้ผลิตหรือผู้ค้ายาเสพติด ทั้งๆ ที่ยังมิได้มีการสืบสวนหาพยานหลักฐานอย่างชัดแจ้งแน่นอนที่สามารถยืนยันถึงข้อเท็จ

จริงเช่นนั้นได้แต่อย่างใด อันเป็นการชักจูงให้สังคมและประชาชนส่วนรวมของประเทศเข้าใจว่าบุคคลที่เสียชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับยา

เสพติดและเสียชีวิตเนื่องจากการกระท�าของผู้ผลิตหรือผู้ค้ายาเสพติดด้วยกันเอง 

จึงกล่าวได้ว่า การน�านโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาลแปลงไปสู่การปฏิบัติการ 

ตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับต่างๆ จึงเป็นไปแต่เพียง ใน “เชิงรูปแบบ” เป็นส�าคัญ เพื่อ

ตอบสนองเป้าหมายตามเกณฑ์ชี้วัดผลส�าเร็จของการปฏิบัติการแต่เพียงอย่างเดียวเป็นส�าคัญ หากแต่ใน “เชิงเนื้อหา” แล้วการปฏิบัติ

การต่างๆ กระท�าไปโดยไม่มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้

เป็นกรอบของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรม (Legality) และความได้สัดส่วน (Proportionality) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม

หลักหลักนิติรัฐ-หลักนิติธรรม และหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและพลเมืองที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด การด�าเนิน

นโยบายของรัฐบาลจึงก่อให้เกิด “ความผิดพลาด” และ “ผลกระทบ” อย่างรุนแรงต่อประชากรพลเรือนโดยทั่วไป

๕.๑.๓ ผลของการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด
ผลการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงระยะ

เวลาสามเดือนแห่งการปฏิบัติการอย่างเข้มงวดและไร้ความปรานีี ปรากฏผลให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า มี “ผู้เสียชีวิต” “อย่างกว้างขวาง” 

เป็นจ�านวนมาก ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และเป็นจ�านวน “มากผิดปกติ” โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเสียชีวิต

ของประชากรพลเรือนในช่วงสองปีก่อนและช่วงสองปีหลังจากการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดดังกล่าว

การด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๔๖ น�ามาซึ่งผลกระทบอย่างรุนแรงและในวงกว้างต่อประชากรพลเรือน การสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าว

ของรัฐบาลมี “ลักษณะเฉพาะ” ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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(๒.๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง โดยเฉพาะในศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้กับยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย 

(ศตส.มท.) และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานข้อมูลการเสียชีวิตของประชากรพลเรือนและการสูญเสียทั้งหลาย 

ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ตลอดช่วงเวลาสามเดือนของการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดมาโดยตลอด 

หากแต่มิได้ตระหนักถึงความผิดพลาดและผลกระทบอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด 

(๒.๒) เจ้าหน้าที่ต�ารวจ (พนักงานสอบสวน) มักจะไม่ใส่ใจในการสืบสวนสอบสวนคดีตามเรื่องร้องทุกข์ที ่

ครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายเข้าแจ้งความด�าเนินคดี หรือในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือติดตามหาตัวผู้กระท�าความผิด 

ที่แท้จริงมาลงโทษโดยนัยดังกล่าว มิเพียงแต่บุคคลในครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเร่ืองร้องเรียนจ�านวนไม่น้อยจะไม่เคยได้รับหนังสือ

เรียกให้ไปให้การจากพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดแล้ว แม้กระทั่งการฆาตกรรมนั้นจะเกิดขึ้นอย่างอุกอาจกลางใจเมือง

หรือกลางสี่แยก ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องถูกบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่เหล่านั้นก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏ

ข้อเท็จจริงเหล่านี้ในส�านวนคดีแต่อย่างใด ผลที่ตามมาก็คือ ในเรื่องร้องเรียนแทบทุกเรื่อง เจ้าหน้าที่ต�ารวจ (พนักงานสอบสวน) สรุป

ส�านวนคดีว่าให้งดการสืบสวนสอบสวน และส่งสรุปส�านวนคดีดังกล่าวแก่พนักงานอัยการ และพนักงานอัยการก็จะมีค�าสั่งให้งดการ

สอบสวนคดีดังกล่าวในที่สุดโดยทันที ตามความเห็นของพนักงานสอบสวน

(๒) ผลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐบาล

กรณีจึงพิจารณาได้ว่า องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดข้ึนมา 

(โดยไม่มีหลักเกณฑ์) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือที่จะท�าให้บุคคลที่มีชื่อในบัญชีนั้นกลายเป็น “เหยื่อ” และใช้บัญชีเดียวกันเป็นเครื่องมือ

เพื่อ “เรียก” “ชักจูง” หรือ “บังคับ” ให้บุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีนั้น “ปรากฏตัว” ต่อสาธารณะ และท�าให้บุคคลนั้นเข้าสู่ “กับดัก” 

ที่มีการ “ก�าหนดหรือวางไว้ล่วงหน้า” แล้วตามแผนการด�าเนินการ หรือ “แผนการจัดการ” กับบุคคลที่มีรายชื่อในบัญชีนั้น ผลที่

ตามมาจึงปรากฏให้เห็นในเรื่องร้องเรียนแทบทุกเรื่อง คือ บุคคลที่มีรายช่ือในบัญชีนั้นจะถูกลอบสังหารหรือฆาตกรรมภายหลังจาก

ไปรายงานตัวต่อองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งๆ ที่บุคคลเหล่านั้นมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของฝ่าย

ปกครอง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนว่าตนมิได้ผลิต ค้า หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ประการใด 

(๑.๓) การสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประชากรพลเรือนดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นกับผู้เสียหายหรือผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อ 

ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่การสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายยังส่งผลกระทบ “เป็นลูกโซ่” 

(Domino Effect) ต่อครอบครัวของผู้เสียหาย หรือญาตขิองผูเ้สยีหาย อกีด้วย ทัง้ “มติทิางเศรษฐกจิ” โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสญูเสยี 

ผู้น�าครอบครัว การขาดรายได้เพื่อการเลี้ยงชีพ การขาดไร้ผู้อุปการะบุตร การไม่มีทุนส�าหรับการศึกษาของบุตร ปัญหาครอบครัว

แตกแยก และ “มิติทางจิตใจ” หรือ “ทางศีลธรรม” อันได้แก่ ความเจ็บปวด ความปวดร้าว หรือความทุกข์ระทมใจของครอบครัว

ผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหาย จากการจากไปของผู้เสียหายในสภาพการณ์อันน่าหดหู่ใจและน่าเวทนาเช่นนี้ การถูกสังคมรอบข้าง 

ต�าหนิหรือดูหมิ่นดูแคลนว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ความรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ทั้งนี้  

ผลกระทบทั้งมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางจิตใจ ครอบครัวของผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหายต้องถูกยัดเยียดให้แบกรับมาตลอด

ระยะเวลาสิบเอ็ดปีที่ผ่านมา โดยปราศจากการท�าความจริงให้ปรากฏ การเยียวยาความเสียหายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และ

การน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ 

(๑) ผลต่อผู้เสียหาย และครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย

(๑.๑) การสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประชากรพลเรือนในสามลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ การสูญเสียชีวิต การสูญหาย

อย่างไร้ร่องรอย และการสูญเสียทรัพย์สินของประชากรพลเรือนเป็นจ�านวนมาก ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

(๑.๒) การสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประชากรพลเรือนดังกล่าวแทบทุกกรณีมักจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้เสียหาย 

(ซึ่งชื่อของตนปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด) ไปรายงานตัวต่อองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ก�าหนดไว้

ในหนังสือเรียกให้รายงานตัว
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จงึกล่าวได้ว่า นโยบายในการท�าสงครามขัน้แตกหักกบัยาเสพตดิของรัฐบาล เมือ่ปี ๒๕๔๖ ซึง่ พ.ต.ท. ทกัษณิ  

ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้ก�าหนดและประกาศให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม 

นโยบายนั้น เป็นนโยบายของรัฐที่เปิดโอกาสให้มีการกระท�าความผิดอาญาอย่างร้ายแรง อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมิชอบ

ท้ังต่อชีวติ ร่างกาย และทรพัย์สินของประชากรพลเรือนอย่างรุนแรงและอย่างกว้างขวาง อีกทัง้การด�าเนนิการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามนโยบายดังกล่าว เป็นการปฏิบัติการที่เป็นกระบวนการ เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และ

ทรพัย์สนิของประชากรพลเรอืนอย่างรุนแรงและอย่างกว้างขวาง อันเป็นการท�าให้ประชากรพลเรือน “ตกเป็นเหยือ่” ของ “การกระท�า 

อันโหดร้ายป่าเถื่อน” และ “ไร้มนุษยธรรม” การก�าหนดนโยบายดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการก่อ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” 

(Crime against humanity) ซึ่งเป็นการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ ความสงบสขุ และความมัน่คง

ของประชาชนและประชาคมโลก พ.ต.ท. ทกัษณิ  ชนิวตัร ในฐานะผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและผู้ก�าหนดนโยบายดังกล่าวก�าหนด

นโยบายดังกล่าวโดยรู้อยู่แล้วว่าจะก่อให้เกิดการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมิชอบอย่างรุนแรงต่อประชากรพลเรือน 

อีกทั้งเมื่อได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องก็มิได้สั่งยับยั้งการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าวแต่อย่างใด จึงต้องรับผิด

ในฐานะเป็นผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อมนุษยชาติอัน “มิอาจได้รับการให้อภัยได้” และประชาคมโลกย่อม “มิอาจปล่อย” ให้ผู้ก่อ

อาชญากรรมร้ายแรงเช่นนั้นลอยนวลโดยมิได้รับการลงโทษแต่อย่างใด 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในส่วนนี้เป็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด�าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กร

ระดับชาติของประเทศไทย ที่มีอ�านาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะในสอง

ลักษณะ ได้แก่ ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย และ ๕.๒.๒ ข้อ

เสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้องค์กรของรัฐก�าหนดนโยบายที่เป็นการเปิดโอกาสให้มีการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ึนอีก 

ในอนาคต

๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย
ข้อเสนอแนะเพ่ือคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย แบ่งออกเป็นสาม

ประการ ได้แก่ (๑) ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าความจริงให้ปรากฏ (๒) ข้อเสนอแนะเพ่ือการเยียวยาความเสียหายให้แก่ครอบครัวของ

ผู้เสียหาย และ (๓) ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ

(๑) ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าความจริงให้ปรากฏ

ข้อเสนอแนะประการนี้เป็นข้อเสนอแนะประการพ้ืนฐานเลยทีเดียว โดยท่ีปฏิเสธมิได้ว่าการด�าเนินนโยบาย 

ในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี ๒๕๔๖ เป็น “สาเหตุหลัก” ที่ก่อให้เกิด 

การกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในลักษณะต่างๆ ต่อประชากรพลเรือนอย่างกว้างขวาง ดังที่ได้กล่าวแล้ว 

ข้างต้น ทั้งต่อการสูญเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน และต่อการสูญเสียเกียรติยศชื่อเสียงและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียหาย

และครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย หากแต่ผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหายได้ “ถูกท�าให้เข้าใจ” ต่อประชาคมและสังคม

โดยรวมไปแล้ว ว่ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหายเป็นผู้บริสุทธิ์และ

มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับยาเสพติดเลยแม้แต่น้อย หรือในบางกรณีของเรื่องร้องเรียนหลายเรื่อง แม้ผู้เสียหายและครอบครัวของ 

ผู้เสียหายจะเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหายมิได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไปแล้ว 

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
179



ข้อเสนอแนะ 

ในฐานะองค์กรระดับชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควร

ด�าเนินการ “เปิดเผยข้อมูล” เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่ได้จากการเก็บรวบรวม ศึกษาวิจัย และจากการลงพื้นที่ 

พบปะและรับฟังข้อเท็จจริงและปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าวในโอกาสต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของ

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ “น�าเสนอความจริง” ของการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับ 

ยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตลอดจนผลกระทบและการสูญเสียที่ผู้เสียหายและครอบครัวหรือ

ญาติของผู้เสียหายได้รับจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าวอย่างโหดร้ายป่าเถื่อน ไร้ซึ่งมนุษยธรรม และไม่เป็นธรรมโดยสิ้นเชิง

วิธีการ 

ในการน�าเสนอความจริงเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะกระท�าด้วย “ความรอบคอบ” และ 

“ระมัดระวัง” ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย อันเนื่องมาจากการเปิดเผยและน�าเสนอความจริงดัง

กล่าว ด้วยเหตุนี้ วิธีการเปิดเผยข้อมูลและน�าเสนอความจริงที่เหมาะสมที่สุด จึงน่าจะได้แก่ การจัดท�าเป็นรายงานการเปิดเผยความ

จริงเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย

จัดท�าในนามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ และ

จัดท�าทั้งในลักษณะเป็นรูปเล่มเอกสารรายงานและแผ่นซีดี (CD) อีกทั้งควรจัดท�าเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อความสงบสุข ความปลอดภัย และความสบายใจของครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควรคุ้มครอง “สิทธิในความเป็นส่วนตัว” (Right to privacy) ของครอบครัวและญาติ 

ของผู้เสียหายด้วย โดย “สงวนการเปิดเผย” ชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายในรายงานดังกล่าวด้วย 

เว้นแต่ในกรณีที่ครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายแสดง “ความยินยอม” “เป็นลายลักษณ์อักษร” ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติเปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้  โดยนัยดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลและน�าเสนอความจริงใน 

ลกัษณะใดๆ ทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบหรือความเดอืดร้อนเสยีหายแก่ครอบครวัหรอืญาตขิองผูเ้สยีหาย คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติจึงควรหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด

ผลลัพธ์

ประการทีห่น่ึง

การเปิดเผยข้อมูลและน�าเสนอความจริงเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับ 

ยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จะเป็นการท�าหน้าที่ประการพื้นฐานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติในฐานะองค์กรระดับชาติที่มีอ�านาจหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนชาวไทย อันจะแสดงถึงการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามภารกิจที่มีอยู่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่าง

จริงจัง และการเป็น “ที่พึ่งพา” ของประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างแท้จริง

ประการทีส่อง

การด�าเนินการดังกล่าวย่อมเป็นการ “คืนความเป็นธรรม” ให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของ

ผู้เสียหายเป็นประการพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเกียรติยศชื่อเสียงของผู้เสียหาย ตลอดจน 

ครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายที่ถูกละเมิดและถูกท�าให้เสื่อมเสียไปอันเนื่องจากการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายในการท�า

สงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการเยียวยาความเสียหายให้แก่ครอบครัวของผู้เสียหาย
ข้อเสนอแนะประการนี้เป็นข้อเสนอแนะประการส�าคัญอีกประการหน่ึงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เพิ่มเติมข้ึนจากการเปิดเผยข้อมูลและน�าเสนอความจริงต่อสาธารณชนดังกล่าวข้างต้น โดยที่ปฏิเสธมิได้ว่าการด�าเนินนโยบายในการ

ท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น “สาเหตุหลัก” ที่ก่อให้เกิดการกระท�า 

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในลักษณะต่างๆ ต่อประชากรพลเรือนดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ทั้งต่อการสูญเสียชีวิต 

ร่างกาย และทรัพย์สิน และต่อการสูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเกียรติยศชื่อเสียงของผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของ 

ผู้เสียหาย หากแต่ผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหายจ�านวนไม่น้อยยังคงมิได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด�าเนิน

นโยบายดังกล่าวของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ัน 

แก่ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายทั่วทุกคนโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ข้อเสนอแนะ 

ในฐานะองค์กรระดับชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจัดตั้ง

คณะกรรมการคณะหนึ่งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ในการเรียกร้องความเป็นธรรมและค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของ

ผู้เสียหาย การด�าเนินการดังกล่าวย่อมสอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังที่เคยบัญญัติไว้ใน

มาตรา ๒๕๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐454 แม้ว่าในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าวจะได้ถูก

ยกเลิกไปแล้วโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗) แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก็ได้รับรองหลักการดังกล่าวไว้อยู่เช่นเดิมดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔455  และมาตรา ๕456 

นอกจากนี้ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 

Civil and Political Rights: ICCPR) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติกาดังกล่าวแล้ว ประเทศไทยยังมีหน้าที่ที่จะต้องให้การ

เยียวยาความเสียหายแก่ประชากรพลเรือนที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยมิชอบอย่างจริงจังอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข้อ ๒ ของ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ดังความว่า

 454
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๔) บัญญัติว่า “คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีอ�ำนำจหน้ำที่ 

ดังต่อไปนี้ (๔) ฟ้องคดีต่อศำลยุติธรรมแทนผู้เสียหำย เมื่อได้รับกำรร้องขอจำกผู้เสียหำยและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เป็นส่วนรวม...”
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ บัญญัติว่า “ภำยใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรี

ควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค บรรดำที่ชนชำวไทยเคยได้รับกำรคุ้มครองตำมประเพณีกำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตย 

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญนี้”
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๕ บัญญัติว่า “เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด 

ให้กระท�ำกำรนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตำมประเพณีกำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ประเพณีกำร

ปกครองดังกล่ำวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้”

“รัฐภำคีแต่ละรัฐแห่งกติกำนี้รับที่จะ

(ก) ประกันว่ำบุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภำพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกำนี้ ถูกละเมิด ต้องได้รับกำรเยียวยำ

อย่ำงเป็นผลจริงจัง โดยไม่ต้องค�ำนึงว่ำกำรละเมิดนั้นจะกระท�ำโดยบุคคลผู้ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่

(ข) ประกันว่ำบุคคลใดที่เรียกร้องกำรเยียวยำดังกล่ำวย่อมมีสิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำจำกฝ่ำยตุลำกำร 

ฝ่ำยบริหำร หรือฝ่ำยนิติบัญญัติที่มีอ�ำนำจ หรือจำกหน่วยงำนอื่นที่มีอ�ำนำจตำมที่ก�ำหนดไว้โดยระบบ

กฎหมำยของรัฐ และจะพัฒนำหนทำงกำรเยียวยำด้วยกระบวนกำรยุติธรรมทำงศำล

(ค) ประกันว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ�ำนำจต้องบังคับกำรให้กำรเยียวยำนั้นเป็นผล”

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๓) ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ

ข้อเสนอแนะประการนี้น่าจะเป็นข้อเสนอแนะประการส�าคัญที่สุดและละเอียดอ่อนที่สุดต่อการปฏิบัติตาม 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเป็นที่คาดหวังของครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย ตลอดจนประชาชน 

และสังคมไทยมากที่สุด โดยที่การก�าหนดและการด�าเนินการตามนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีลักษณะเป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในลักษณะ “อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ” 

(crime against humanity) อันเป็นการกระท�าความผิดอาญาร้ายแรงที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นประชากรพลเรือนจ�านวนมากใน 

วงกว้าง เป็นการด�าเนนิการอย่างเป็นระบบและเป็นข้ันตอน และมนีโยบายของรัฐเป็นพ้ืนฐาน และการก่ออาชญากรรมร้ายแรงเช่นน้ัน 

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเยียวยาความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เสียหาย 

(และครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย) ตามพันธกรณีที่มีอยู่ตามกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่ง

ประเทศไทยเป็นภาคีแล้ว

วิธีการ 

ในการเรียกร้องการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายอันเนื่องมาจากการ

ด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติควรจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ (ad hoc) มีชื่อเรียกว่า “คณะกรรมกำรคืนควำมเป็นธรรมและเรียกร้องค่ำ 

เสียหำย กรณีผู้เสียหำยจำกกำรด�ำเนินนโยบำยในกำรท�ำสงครำมขั้นแตกหักกับยำเสพติดของรัฐบำล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๔๖” เพ่ือท�าหน้าที่เป็นองค์กรตัวแทนของครอบครัวและญาติของผู้เสียหาย ในการด�าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจาก

รัฐบาลไทย เพื่อเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ตลอดจนครอบครัวและญาติของผู้เสียหายอันเนื่องจากการด�าเนินนโยบายในการ

ท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะกรรมการเฉพาะกจิดงักล่าวควรมกีรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตหิรอือนกุรรมการในชดุท่ีรับผดิชอบเกีย่วกบั 

เรื่องดังกล่าวโดยตรงเป็นกรรมการ ตลอดจนทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการด้วย 

เช่น ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการต่างประเทศ ด้านสังคม 

ผลลัพธ์ 

ประการที่หนึ่ง

การเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายเป็นการคืนความเป็นธรรมให้แก่

บุคคลเหล่านั้นอีกลักษณะหนึ่ง เพื่อชดเชยและเยียวยาการสูญเสียและความเดือดร้อนเสียหายอย่างใดๆ ท่ีผู้เสียหายก็ดี ครอบครัว

หรือญาติของผู้เสียหายก็ดีได้รับ อันเนื่องจากการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ ตามภาระผูกพันตามกฎหมาย (de jure) ที่รัฐบาลไทยมี ในอันที่จะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดใน

กติการะหว่างประเทศด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ประการที่สอง

การด�าเนนิการโดยคณะกรรมการเฉพาะกจิดงักล่าวเป็นการปฏบิตัหิน้าที ่ “เพือ่ประโยชน์เป็นส่วนรวม” (public- 

interest) ของผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาตขิองผูเ้สยีหายทัง้หลาย (ผูเ้สยีหายจ�านวนมาก) ซึง่ได้รบัความเดอืดร้อนเสียหายร่วมกนั 

จากการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (สาเหตุเดียวกัน) และครอบครัว 

หรือญาติของผู้เสียหายต่างมีข้อเรียกร้องในลักษณะเดียวกัน คือ การเรียกร้องค่าเสียหาย (ข้อเรียกร้องแบบเดียวกัน)  นอกจากน้ี 

การด�าเนินการโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าวจะท�าให้เกิดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เก่ียวข้องว่าได้ผ่าน 

การตรวจสอบและวิเคราะห์โดยรอบคอบรัดกุมระดับหนึ่งขององค์กรระดับชาติที่มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว อีกทั้งยัง

ท�าให้การเรียกร้องค่าเสียหายมีน�้าหนักยิ่งขึ้น อันจะท�าให้บรรลุเป้าหมายของการเยียวยาความเสียหายในประการนี้ได้อีกด้วย
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มี “ลักษณะเฉพาะ” เป็นของตนเองแตกต่างไปจากความผิดอาญาสามัญตามประมวลกฎหมายอาญา อีกทั้งมีองค์ประกอบความผิด 

เป็นของตนเอง หากแต่อาชญากรรมร้ายแรงเช่นนี้กลับมิได้ถูกก�าหนดให้เป็นฐานความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของ

ประเทศไทย สภาพการณ์เช่นนีย้่อมน�ามาซึ่งอุปสรรคอย่างมากต่อการฟ้องและด�าเนินคดี เพ่ือน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษตาม

กลไกแห่งกระบวนยุติธรรมของประเทศไทย

นอกจากนี้ ในทางข้อเท็จจริง การเรียกร้องความยุติธรรมเพื่อหาตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษได้ด�าเนินการ 

ตามกลไกและกระบวนการภายในของประเทศไทยอย่างครบถ้วนและสิ้นสุดลงแล้ว หากแต่ไม่สามารถอ�านวยความเป็นธรรมให้แก่

ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากเรื่องร้องเรียนจ�านวนมากของครอบครัว

หรือญาติของผู้เสียหายว่า พนักงานสอบสวนท�าสรุปส�านวนคดี โดยเสนอความเห็นให้ “งดการสอบสวน” เสนอต่อพนักงานอัยการ  

และพนักงานอัยการก็มีความเห็นพ้องตามความเห็นของพนักงานสอบสวน และท�าค�าสั่งให้ “งดการสอบสวน” ท�าให้ผู้เสียหายและ 

ครอบครวัหรอืญาตขิองผูเ้สียหายยงัคงไม่ได้รบัความเป็นธรรม และท�าให้ผูก้ระท�าความผดิและต้องรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

จากการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังคงลอยนวลอยู่ เพียงเพราะกระบวนการ

ยุติธรรมของประเทศไทยไม่สามารถอ�านวยความเป็นธรรมได้

ข้อเสนอแนะ 

ในฐานะองค์กรระดับชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงควร 

ด�าเนินการตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เพื่อการน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สามารถด�าเนินการได้ในสองแนวทางไปพร้อมๆ กัน ดังนี้

แนวทางที่หนึ่ง: ผลักดันให้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวไปสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศ 

                   (International Criminal Court)

โดยทีก่ารก่ออาชญากรรมต่อมนษุยชาตเิป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศและอยูน่อกเหนือ 

กรอบของกฎหมายไทยในปัจจุบัน อันส่งผลให้เกิด “สภาวะสุญญากาศ” ในอันที่จะเอาผิดกับบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อการก�าหนด

และการด�าเนนินโยบายในการท�าสงครามขัน้แตกหักกบัยาเสพตดิของรัฐบาล เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ 

จึงควรผลักดันให้มีการเสนอเร่ืองดังกล่าวไปสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาและพิพากษา

คดีอาญาร้ายแรงเช่นนั้นตามธรรมนูญกรุงโรมฯ  

อย่างไรก็ตาม โดยที่ประเทศไทยไม่สามารถเสนอเรื่องดังกล่าวหรือฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลอาญาระหว่าง

ประเทศโดยตรงได้ เนื่องจากประเทศไทยยังมิได้เป็นภาคีของธรรมนูญกรุงโรมฯ การเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังศาลอาญาระหว่าง

ประเทศจึงต้องกระท�าผ่านรัฐภาคีอื่น เพ่ือให้รัฐภาคีฟ้องเป็นคดีต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านอัยการ

ประจ�าศาลอาญาระหว่างประเทศ เพ่ือให้อัยการประจ�าศาลอาญาระหว่างประเทศใช้อ�านาจเริ่มคดีหรือเริ่มการสืบสวนสอบสวนด้วย

ตนเอง (proprio motu) เท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควรเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านอัยการประจ�าศาลอาญา

ระหว่างประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นหนทางที่เหมาะสมและคล่องตัวกว่า

วิธีการ 

ในการเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังอัยการประจ�าศาลอาญาระหว่างประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติอาจเสนอรายงานการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบาย ในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมท�าเรื่องเสนอต่อรัฐบาลไทยให้มอบหมายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

ให้เป็นผู้แทนของรัฐบาลไทยในการประสานและเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังอัยการประจ�าศาลอาญาระหว่างประเทศ  

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 โปรดดู ประสิทธิ์ เอกบุตร, อ้ำงแล้ว, น. ๑๓๐.
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 PREAMBLE of Rome Statute, “…Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be 

complementary to national criminal jurisdictions,…” and Rome Statute, Article 17 Issues of admissibility, paragraph 1 (2).

อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลไทยจะมิได้มอบหมายให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้แทนของ

รัฐบาลไทยในการด�าเนินการเช่นนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็สามารถด�าเนินการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก

ธรรมนูญกรุงโรมฯ มิได้ก�าหนดให้เฉพาะรัฐบาลแห่งรัฐเท่านั้นที่จะสามารถด�าเนินการดังกล่าวได้ เนื่องจากกรณีนี้เป็นกรณีอัยการเริ่ม

การสืบสวนสอบสวนคดีด้วยตนเอง มิใช่ผ่านรัฐภาคีตามกรณีปกติแต่อย่างใด ดังนั้น องค์กรใดๆ ก็ย่อมสามารถประสานและเสนอเรื่อง

ไปยังอัยการได้ หากแต่ในการเสนอเรื่องไปยังอัยการนั้น คณะกรรมการฯ จะต้องเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์และข้อเท็จจริงที่

ครบถ้วนและมีน�้าหนัก และแสดงให้เห็นถึงการกระท�าความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน เพื่อให้อัยการเห็นคล้อย

ตามว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลและมีน�้าหนักเพียงพอ ตลอดจนมีลักษณะเป็นภัยคุกคามต่อความสงบสุขและสันติภาพของประชาคมโลก 

เพื่อที่อัยการจะริเริ่มการสืบสวนสอบสวนคดีด้วยตนเอง

เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์และข้อเท็จจริงท่ีครบถ้วนและมีน�้าหนัก

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังควรเน้นย�้าที่ “พันธกรณี” “ในทางปฏิบัติ” หรือในทางข้อเท็จจริง  

(de facto) ที่ประเทศไทยจะต้องไม่กระท�าการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ

สนธิสัญญา อันเป็นพันธกรณีที่เกิดขึ้นตามหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศซึ่งมีที่มาจากหลักสุจริต (Bona Fide)457  

การลงนามในธรรมนูญกรุงโรมฯ จึงแสดงถึงเจตจ�านงในระดับหนึ่งของประเทศไทยในลักษณะที่เห็นด้วยหรือเห็นชอบกับวัตถุประสงค์ 

และสารัตถะของธรรมนญูกรุงโรมฯ รฐับาลไทยจงึต้องผูกพันตาม “หลักสุจริต” ทีจ่ะต้องไม่กระท�าการใดๆ หรือยอมให้มกีารกระท�าใดๆ 

อันเป็นการขัดหรือกระทบต่อธรรมนูญกรุงโรมฯ ที่ได้ลงนามไว้ แม้ประเทศไทยจะยังมิได้เป็นภาคีในธรรมนูญกรุงโรมฯ ก็ตาม 

ผลลัพธ์ 

ประการทีห่น่ึง

เพ่ือให้เร่ืองดังกล่าวได้เปิดเผยต่อและเป็นที่รับรู้ของประชาคมโลกและในเวทีระหว่างประเทศ เกี่ยวกับ 

ผลกระทบอันรุนแรงและใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นแก่ประชากรพลเรือนในวงกว้างของประเทศไทย อันเนื่องจากการก�าหนดและการด�าเนิน 

นโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีลักษณะเป็นการ 

ก่ออาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศ และแสดงให้เห็นว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็น “บุคคลที่เป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติ” 

ประการทีส่อง

เพ่ือให้การก่ออาชญากรรมร้ายแรงอันเป็นภัยคุกคามต่อความผาสุกและสันติภาพของประชาชนและ

ประชาคมโลก ดังเช่นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เกิดขึ้นจากการก�าหนดและการด�าเนินนโยบายในการท�าสงครามขั้น

แตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เสนอขึ้นไปสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศ และอาจ 

ได้รับการพิจารณาและวินิจฉัยโดยศาลอาญาระหว่างประเทศ ในฐานะ “ศาลเสริม” ตาม “หลักกำรเสริมเขตอ�ำนำจศำลภำยใน 

ของรัฐ” (Principle of complementarity)458 เนื่องจากศาลไทยไม่มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ปล่อย

ให้ผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อประชาคมโลกลอยนวล เพียงเพราะเหตุว่าไม่มีศาลหรือองค์กรตุลาการภายในประเทศที่จะจัดการได้  

ซึ่งสภาวการณ์เช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความผาสุกและสันติภาพระหว่างประเทศด้วย

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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แนวทางที่สอง: ผลักดันให้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวไปสู่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights 

Committee) ตามกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights) 

  

โดยทีก่ตกิาระหว่างประเทศฯ ซึง่ประเทศไทยเป็นภาคด้ีวยนัน้ ให้การรับรองและคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ 

ของบุคคลในชีวิตร่างกายของตน และบุคคลมิอาจถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายโดยมิชอบ หรือตามอ�าเภอใจจากการ 

กระท�าของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆ 

ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติพันธุ์ หรือสถานะอ่ืนใด 

แม้ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญาก็ตาม กติการะหว่างประเทศฯ ยังก�าหนดให้ผู้ถูกกล่าวหา 

ว่ากระท�าความผิดอาญาซึ่งอาจถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรมและความเคารพในศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ และจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในทุกชั้น การก�าหนดและการด�าเนิน

นโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสีย

ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชากรพลเรือนจ�านวนมาก จึงเป็นกรณีที่รัฐบาลไทยมิได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกติกา

ระหว่างประเทศฯ ดังกล่าว อันเป็นพันธกรณีทางกฎหมายของประเทศไทย

วิธีการ 

ในการเสนอเร่ืองดังกล่าวไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามกติการะหว่างประเทศฯ รัฐภาคีจะต้อง

เป็นผู้ด�าเนินการ ซึ่งในที่นี้ย่อมได้แก่รัฐบาลไทย โดยนัยดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยจึงควรเสนอ

รายงานการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๔๖ พร้อมท�าเรื่องเสนอต่อรัฐบาลไทยให้มอบหมายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการประสาน

และเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามกติการะหว่างประเทศฯ 

ผลลัพธ์ 

ประการที่หนึ่ง

เพ่ือให้เร่ืองดังกล่าวได้เปิดเผยต่อและเป็นท่ีรับรู้ของประชาคมโลกและในเวทีระหว่างประเทศ เกี่ยวกับ

ผลกระทบอันใหญ่หลวงที่เกิดข้ึนแก่ประชากรพลเรือนในวงกว้างของประเทศไทย อันเนื่องจากการด�าเนินนโยบายในการท�าสงคราม

ขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จงใจ

ฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยู่ตามกติการะหว่างประเทศฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี 

ประการที่สอง

เพื่อให้ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยมิชอบจากการ

ก�าหนดและการด�าเนินนโยบายดังกล่าวได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ อันเป็นข้อก�าหนด

ส�าคัญประการหนึ่งตามกติการะหว่างประเทศฯ ที่รัฐจะต้องปฏิบัติและให้ประกันแก่ประชากรพลเรือนที่สิทธิเสรีภาพของตนซึ่ง

รับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศฯ นี้ถูกละเมิดว่าจะต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง

๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้องค์กรของรัฐก�าหนดนโยบายที่เป็นการเปิดโอกาสให้มีการกระท�า
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นอีกในอนาคต
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้องค์กรของรัฐก�าหนดนโยบายที่เป็นการเปิดโอกาสให้มีการกระท�าอันเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขึ้นอีกในอนาคตแบ่งออกเป็นสามประการ ได้แก่ (๑) ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา

ของประเทศไทย (๒) ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงระบบการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีเกี่ยวกับการกระท�า 

อันเป็นการละเมิดสทิธมินุษยชน และ (๓) ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ

ค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๑) ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย

โดยที่ในปัจจุบัน อาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศยังมิได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของ

ประเทศไทย ท�าให้เกิดอุปสรรคต่อการพิจารณาและลงโทษคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยองค์กรกระบวนการ

ยุติธรรมภายในของประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควรผลักดันให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมฐานความผิดอาญาใน

ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย เพื่อให้ครอบคลุมความผิดฐานก่ออาชญากรรมร้ายแรงในลักษณะต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ใน

ข้อ ๕ แห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้แก่ อาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม 

และอาชญากรรมอันเป็นการรุกราน

ข้อเสนอแนะ 

ในฐานะองค์กรระดับชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควร

ผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดอาญาในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย เพ่ือให้ครอบคลุมความผิดฐานก่อ

อาชญากรรมร้ายแรงในลักษณะต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๕ ของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ อันได้แก่ 

อาชญากรรมอันเป็นการท�าลายล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมอันเป็นการรุกราน 

ดังเช่นประเทศในภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วิธีการ

เพื่อวัตถุประสงค์ให้การก่ออาชญากรรมร้ายแรงลักษณะต่างๆ รวมถึงอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นความ

ผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจด�าเนินการได้ในสองวิธีการ ได้แก่

วิธีที่หนึ่ง 

เสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยเสนอเป็น “ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติภาค ๒ ความผิด โดยเพิ่มเติม “ลักษณะ ๖/๑ ควำมผิดเกี่ยวกับ

อำชญำกรรมร้ำยแรงต่อควำมผำสุกและสันติภำพของประชำชน” ก�าหนดให้อาชญากรรมร้ายแรงลักษณะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็น

ความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย และก�าหนดองค์ประกอบความผิดในแต่ละฐานให้ชัดเจน 

วิธีที่สอง 

เสนอร่างกฎหมายเกีย่วกับการก่ออาชญากรรมร้ายแรงเป็นกฎหมายเฉพาะในระดบัพระราชบญัญติั โดยเสนอ 

เป็น “ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรก่ออำชญำกรรมร้ำยแรงอันเป็นภัยคุกคำมต่อควำมผำสุกและสันติภำพของประชำชน พ.ศ. ....” และ

ก�าหนดให้อาชญากรรมร้ายแรงลักษณะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดอาญาและก�าหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญา

ของประเทศไทยตามวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สอง ศาลและองค์กรกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

อาชญากรรมร้ายแรงลักษณะต่างๆ ดังกล่าวเป็นอย่างดีด้วย เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายเป็นไปอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้การด�าเนนิกระบวนพจิารณาคดเีก่ียวกบัการก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่างๆ เหล่านีใ้นศาลไทยและองค์กรกระบวนการยตุธิรรม 

ของประเทศไทยก็จะต้องมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานไม่ต�่าไปกว่าระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาและพยานหลักฐานของศาลอาญา

ระหว่างประเทศตามทีก่�าหนดไว้ในธรรมนญูกรงุโรมฯ459 อีกด้วย 

ผลลัพธ์ 

ประการที่หนึ่ง

การก่ออาชญากรรมร้ายแรงลักษณะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดอาญาร้ายแรงตามกฎหมายอาญา 

ภายในประเทศ (ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายเฉพาะ แล้วแต่กรณี) และตกอยู่ในเขตอ�านาจของศาลอาญา 

ในประเทศไทย อันเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีฐานความผิดอาญาร้ายแรงเหล่านี้ 

 459
 Rome Statute, Article 51 Rules of Procedure and Evidence.

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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โปรดดู ไพลิน อภิทักขกุล, ผลกระทบของศาลอาญาระหว่างประเทศที่มีต่อวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทย, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขากฎหมายอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓, น. ๑๑๕.
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 โปรดดู ปกป้อง ศรีสนิท, อ้ำงแล้ว, ๓๖๓, น. ๑๘๔.

ตามกฎหมายไทยจึงลงโทษได้เพียงความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา (มาตรา ๒๘๘ หรือมาตรา ๒๘๙ (๔) แห่งประมวลกฎหมาย

อาญา) เท่านั้น หากแต่อาชญากรรมร้ายแรงเหล่านั้นเป็นอาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศซึ่งกระทบต่อประชาคมโลก และม ี

ลกัษณะของการกระท�าความผิดทีแ่ตกต่างไปจากความผดิอาญาสามญัทัว่ไปดงักล่าวโดยสิน้เชงิ และหากมกีารก่ออาชญากรรมร้ายแรง 

ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย ศาลไทยย่อมมีเขตอ�านาจเหนือคดีนั้นและสามารถด�าเนินคดีนั้นได้อย่างเต็มที่ และมีวิธีพิจารณา

ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธรรมนูญกรุงโรมฯ โดยที่ประเทศไทยไม่จ�าต้องเสนอหรือฟ้องคดีไปยังศาลอาญาระหว่าง

ประเทศแต่อย่างใด

ประการที่สอง

การแสดงความรับผิดชอบของประเทศไทยต่อประชาคมโลกในการให้ความร่วมมือกับนานาอารยประเทศ 

ในการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมร้ายแรงเช่นนั้น ซึ่งได้รับการยอมรับจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 

ว่าเป็น “อาชญากรรมระหว่างประเทศ” และผู้กระท�าความผิดสมควรได้รับการลงโทษ เพราะความผิดเหล่านี้มีฐานะเป็น “กฎหมาย 

บังคับเด็ดขาด” (jus cogens crimes)460 ทีม่ผีลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศอันเป็นหน้าทีข่องรัฐทกุรฐั (obligation 

erga omnes) มิฉะนั้นประเทศไทยอาจกลายเป็นที่พักพิงของอาชญากรร้ายแรงระหว่างประเทศ (safe heaven)461 ได้

(๒) ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงระบบการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีเก่ียวกับการ 

กระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

โดยที่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถอ�านวยความเป็นธรรมให้แก ่

ผู้เสียหายหรือครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหายจากการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น นอกจาก

การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติเพื่อให้ครอบคลุมถึงอาชญากรรมร้ายแรง

ระหว่างประเทศในลักษณะต่างๆ ดังกล่าว และเพื่อให้การก่ออาชญากรรมร้ายแรงเช่นนั้นตกอยู่ภายใต้เขตอ�านาจของศาลอาญาของ 

ประเทศไทยดังกล่าวข้างต้นแล้ว การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติก็มี 

ความจ�าเป็นเช่นกัน เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนและการสั่งฟ้องคดีใช้อ�านาจหน้าที ่

ของตนไปในทางที่มิชอบ

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรระดับชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงควร 

ผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการรับรองสิทธิของผู้ร้องทุกข์ในการด�าเนินคดีที่

พนักงานอัยการมีค�าสั่งไม่ฟ้อง และในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวน 

วิธีการ 

ประการที่หนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้มีการรับรองสิทธิของผู้ร้องทุกข์ 

(หรือผู้เสียหาย) ที่จะรับส�าเนาส�านวนการสอบสวนพร้อมค�าสั่งไม่ฟ้องคดี ภายหลังจากที่พนักงานอัยการมีค�าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 

ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อที่ผู้ร้องทุกข์ (หรือผู้เสียหาย) จักได้ไปด�าเนินการใดๆ 

ตามความเหมาะสมต่อไป

ประการที่สอง

แก้ไขปรับปรุงกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดยก�าหนดให้พนักงานอัยการซึ่งเป็นองค์กร

ในกระบวนการยุติธรรมที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองและบุคคลใดๆ อย่างแท้จริง เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนและเป็น

ผู้ควบคุมการสอบสวนในคดีร้ายแรงเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยพนักงานอัยการท�าการสอบสวนและ
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(๓) ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 

แก่จ�าเลยในคดีอาญา

นอกจากการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา ก็มีความจ�าเป็นเช่นกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือ

ทายาทของผู้เสียหายในคดีความผิดอาญาท่ีเกิดจากนโยบายของรัฐดังเช่นกรณีนโยบายในการท�าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของ

รัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในอันที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรม

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรระดับชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงควร 

ผลักดันให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา เพื่อให้ผู้เสียหายในคดี

อาญาที่เกิดจากนโยบายของรัฐ ได้รับการเยียวยาความเสียหายได้ตามเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสมยิ่งขึ้น

วิธีการ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และ 

ค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลย ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่จ�ากัดสิทธิของผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายที่จะขอรับค่าทดแทนความเสียหาย

ในการย่ืนค�าขอรับเงินดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้ถึงการกระท�าความผิด วันที่ศาลมีค�าส่ังอนุญาตให้ถอนฟ้อง วันที่มีค�า

พิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ�าเลยมิได้เป็นผู้กระท�าความผิด หรือการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผิด 

แล้วแต่กรณี โดยก�าหนดมิให้น�าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคดีอาญาที่เกิดจากนโยบายของรัฐ (public policy) ซึ่งผู้เสียหาย

หรือทายาทของผู้เสียหายมีสิทธิที่จะขอรับค่าทดแทนตามกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลาและไม่มีข้อจ�ากัดเร่ืองเงื่อนเวลาในการใช้สิทธิขอรับ

เงินดังกล่าว

ผลลัพธ์ 

ผู ้เสียหายหรือครอบครัวของผู ้เสียหายย่อมจะได้รับการเยียวยาขั้นพ้ืนฐานจากรัฐเพ่ือความเสียหาย 

อันเนื่องจากนโยบายของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนเวลามาจ�ากัดสิทธิขอรับเงินเยียวยาความเสียหายขั้นพื้นฐานดังกล่าวแต่อย่างใด 

ท�าส�านวนคดีร่วมกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อเป็นการตรวจสอบถ่วงดุล (check and balance) การปฏิบัติหน้าที่ของ

พนักงานสอบสวน อันจะท�าให้การสอบสวนและท�าส�านวนคดีของพนักงานสอบสวนเป็นไปอย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริง มีความเป็น

ภาวะวสิยั (objectivity) และปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองหรือบุคคลใดๆ โดยเฉพาะในคดีเกี่ยวกับกระท�าอันเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง 

ผลลัพธ์

ผู้เสียหายหรือครอบครัวของผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของการใช้สิทธิ

ส่วนบุคคลในการด�าเนินการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยตนเอง (ภายหลังจากที่พนักงานอัยการและ

พนักงานสอบสวนสั่งงดการสอบสวนคดี) และในแง่ของกระบวนการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนซึ่งมีความเป็นภาวะวิสัย

มากยิ่งขึ้น และปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองหรือบุคคลใดๆ
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