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บทคัดยอ
ความเขาใจโดยทั่วไปของบุคคลที่มีตอกระบวนการยุติธรรมก็คือเมื่อเกิดความเสียหาย
หรือขอพิพาทใดๆ ขึ้น บุคคลก็จะสามารถใชกลไกทางกฎหมายเปนเครื่องมือในการปกปองสิทธิ
ของตนเองและเจาหนาที่รัฐก็จะบังคับใชกฎหมายอยางเปนกลางและตรงไปตรงมาแตความเขาใจใน
ลักษณะเชนนี้อาจไมสามารถปรับใชในกรณีของคนไรบานไดเนื่องจากคนไรบานเปนกลุมคนที่มี
สถานะอันแตกตางไปอยางสําคัญและสถานะดังกลาวก็สงผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ผู
บังคับใชกฎหมายเชนกัน
บทความนี้ศึกษาการบังคับใชกฎหมายของคนไรบานกับตํารวจผานมุมมองของกันและ
กันวาในขณะที่คนไรบานมองวาตนนั้นเปนคนชายขอบของกระบวนการยุติธรรม เจาหนาที่ตํารวจก็
มีมุมมองตอคนไรบานที่แตกตางไปจากบุคคลทั่วไป มุมมองจากทั้งสองดานจะสงผลตอการบังคับ
ใชกฎหมายในโลกของความเปนจริงแตกตางไปจากโลกของกฎหมายอยางไร
คําสําคัญ: คนไรบาน ตํารวจ ทัศนคติ การดําเนินคดี กระบวนการยุติธรรม

Abstract
The common understanding of a person in perceiving justice system is that
in event of any damage or dispute, such a person is able to use legal mechanisms as
a mean in protecting one’s right and state officials shall equally and straightforwardly
enforce the law. However, this perception may not be applicable in the case of
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homeless people due to the difference of their social status that significantly affects
on performances of state officers who enforce the laws.
This article is a study of law enforcement on homeless people through
interactions between homeless people and police’s perspectives. Since homeless
people perceive themselves as marginalized people of the justice system while
police officers recognize homeless people as different from others, this study thus
questions on how these two perspectives impact on law enforcement in reality
diverging from the legal world.
Key words: Homeless, Police, Attitude, Litigation, Justice

1. บทนํา
“คนไรบานเปนเหตุปวนเยาวราช ผูสื่อขาวรายงานวาขณะนี้ไดมีกลุมผูไรบานเดิน
เรรอนและพากันหลับนอนอยูตามหนารานคา ธนาคาร ริมถนนเยาวราชในยามค่ํา
คืนซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวและชิมอาหารที่ขึ้นชื่อของนักทองเที่ยวตางชาติซึ่งคน
กลุมนี้ก็จะเที่ยวตระเวนขอเงินจนทําใหชาวตางชาติหวาดกลัวทั้ง ๆ ที่บนถนนแหง
นี้เปนแหลงทองเที่ยว ตกกลางคืนพวกนี้ก็จะปูผานอนหนาราน โดยไมสนใจวาจะ
กีดขวางทางเขาบานใครทําใหคนที่สัญจรไปมาพากันหวาดผวา บางคนไมกลาเดิน
ผานเกรงวาจะถูกทํารายพอถึงชวงเชาเปดรานพวกนี้ก็ยังนอนหลับไมต่ืนเจาของ
รานจะไลก็ เกรงวาจะเปนอันตรายซึ่ งเจาของรานส วนใหญเรี ยกรองใหผู มีสวน
เกี่ยวของชวยจัดการเรื่องดังกลาวดวยกอนที่ภาพลักษณของการทองเที่ยวยาน
เยาวราชจะเสียหาย” 1
0

“หลังหาทุมเปนตนไปพวกวัยรุนจะขับมอเตอรไซตมาเปนแกงคประมาณ 10 คัน เขา
มากอกวนทุกคืนมาถึงก็บีบแตรตะโกนปลุกวา “เฮย ตื่นๆๆๆ” แลวปาถุงน้ํา ถุงขยะ
เหม็นๆ ใส บางครั้งก็ขวดกระทิงแดงหรือหนักเขาก็จุดประทัดโยนใสกอนจะพากัน
หนีเคยมีคนแกคนหนึ่งแกแยกไปนอนคนเดียวในซอกมืดๆ เจอเด็กคนหนึ่งฉี่รดหัวแก
1

ไทยรัฐฉบับพิมพ, “คนไรบานเปนเหตุ ปวนเยาวราช,” ไทยรัฐ, สืบคนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560, http://
www.thairath.co.th/content/1112182.
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ตกใจตื่นมาดาปรากฏวาไอพวกที่เหลือกรูเขามากระทืบเอาไมฟาด เลือดอาบสลบไป
เลยบางทีไดยินเสียงมอเตอรไซดเสียงบีบแตรเสียงโหฮามาแตไกลก็ตองรีบลุกขึ้นมาดู
กลัวโดนทํารายกลัวตาย” 2

รายงานขาวขางตนแสดงใหเห็นถึงมุมมองหรือทัศนคติของคนทั่วไปในสังคมที่มองคนไร
บานซึ่งแตกตางกั บสิ่งที ่คนไรบ านกํ าลังเผชิญอยู เพราะในความเปนจริ งคนไรบ านเองก็เป น
ผูเสียหายและตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมไดเชนเดียวกับคนทั่วไปในสังคมยืนยันไดจากรายงาน
ขาวเมื่อป 2557, 2559 และ 2560 ที่ผานมา
ในป 25573 ผูสื่อขาวไดทําการสัมภาษณ ลุงออด ชายวัย 50 ปเศษ ชาวบุรีรัมย ที่หนี
ความยากจนเขามาหางานทําในกรุงเทพเรรอนหลับนอนริมถนนอาศัยการเก็บของเกาและเงินซื้อ
ขาวประทังชีวิตไดเลาถึงสิ่งที่คนไรบานตองเผชิญวา
“เห็นคนเรรอนถูกทํารายมาเยอะตั้งแตสมัยอยูหมอชิต สถานีรถไฟหัวลําโพง สนามหลวง
หลับๆ อยู โดนกลุมเด็กขี้ยาเด็กขอทานเขาไปแหยรุมกระทืบเหมือนลอมวงเตะบอลไมมี
ใครกลาชวย คนปวยคนแกชราก็ถูกไถเงินเปนประจํา สวนมากพวกที่โดนจะเปนพวกที่
ชอบเลี่ยงไปนอนคนเดียว ไมมีเพื่อนถาอยูรวมกลุมโอกาสโดนนอย เพราะเขาจะชวยกันมี
อยูครั้งหนึ่งเคยเห็นคนถูกเอาไมฟาดทายทอยตายอยูริมถนน ตํารวจมาดูเจาหนาที่ปอ
เต็กตึ๊งมาเก็บศพไปแลวก็จบเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นคนที่โดนมักไมกลาเอาเรื่องเพราะ
กลัวโดนตามลาเรื่องแจงความไมมีทางตํารวจเขาไมสนใจพวกผมหรอกครับ”

2

อินทรชัย พานิชกุล, “‘คนไรบาน’ เหยื่อความรุนแรงที่ไรทางตอสู,” โพสทูเดย, สืบคนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2557, http://www.posttoday.com/local/scoop_bbk/308697
3 เรื่องเดียวกัน.
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ขอมู ลดังกลาวสอดคลองกั บรายงานขาว ป 25594 5 และ 25606 7 8 ที่ ผ านมา ซึ่ ง
ผูสื่อขาวไดรายงานถึงคดีฆาตกรรมสุดโหดที่คนไรบานตกเปนเหยื่อรวมทั้งสิ้น 8 คดี มีผูเสียชีวิต 9
รายและเกือบทุกคดีเปนคดีฆาตกรรม
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนการที่คนไรบานเพียงแตหลับนอนและใชชีวิตอยูบน
พื้นที่สาธารณะหรือการถูกทํารายรางกายโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณที่กลุมวัยรุนราดนํ้ามันจุดไฟ
เผาคนเรรอน 9 หรือแมแตการที่คนไรบานถูกฆา มาตรการเบื้องตนที่รัฐใชในการจัดการกับคนไร
บาน คือ การกวาดจับคนไรบานทั้งหมดมาทําทะเบียนประวัติ 10 หรือใหเจาหนาที่เทศกิจคอยเดิน
ตรวจตรา 11 รวมถึงประกาศหามคนเรรอนมิใหเขามานอนในพื้นที่เกิดเหตุอีกเด็ดขาด 12 แตกลับไม
มีมาตรการใดที่ออกมาเพื่อปกปองหรือใหความชวยเหลือแกคนไรบาน
สําหรับคนไรบานแลวการทะเลาะวิวาทหรือการถูกทํารายรางกายไมใชสิ่งที่ตองให
ความสําคัญเปนอันดับแรกๆ ในการดํารงชีวิตเทากับเรื่องปากทองแตมันกลับเปนสิ่งที่คนไรบาน
เกือบทุกคนตองเผชิญอยางยากจะหลีกเลี่ยงไดสิ่งเหลานี้สะทอนถึงโอกาสในการเขาถึงกระบวนการ
4

6

7

8

9

10

11

4

ไทยโพสต, “จิมมี่ฆาเรียบ 4 ศพ ผล DNA โยงรายลา,” Thaipost, สืบคนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559,
http://www.thaipost.net
5 มติชนออนไลน, “เขยาขวัญ! ชาวบานกลัว หลังพบศพที่ 5 คนเรรอนถูกฆาตาย สะพานลอยนวมินทร 92,” มติ
ชนออนไลน. สืบคนเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559, http://www.matichon.co.th/news/324654
6 ครอบครัวขาว 3, “สลด! ชายเรรอนเมาสุรา ฆากันตายกลางกรุง,” ครอบครัวขาว, สืบคนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2560, http://www.krobkrualao.com/khrongkhaidaasapparad/38341
7 เวิรคพอยท ชอง 23, “นทท.แตกตื่น! พบศพหญิงเรรอน ถูกฆาฝงทราบชายหาดเกาะสมุย,” เวิรคพอยท, สืบคน
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560, http:// www.workpointtv.com/news/39489.
8 หาดใหญโฟกัส, “พบศพชายเรรอน เสียชีวิตใกลสถานีรถไฟหาดใหญ,” หาดใหญโฟกัส, สืบคนเมื่อวันที่ 4
ตุลาคม 2560, www.hatyaifocus.com/ขาว/1203-ขาวอาชญากรรม-พบศพชายเรรอน-เสียชีวิตใกลสถานีรถไฟ
หาดใหญ/
9 อินทรชัย พานิชกุล, “‘คนไรบาน’ เหยื่อความรุนแรงที่ไรทางตอสู,” โพสทูเดย, สืบคนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2557, http://www.posttoday.com/local/scoop_bbk/308697
10 มติชนออนไลน, “เขยาขวัญ! ชาวบานกลัว หลังพบศพที่ 5 คนเรรอนถูกฆาตาย สะพานลอยนวมินทร 92,” มติ
ชนออนไลน. สืบคนเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559, http://www.matichon.co.th/news/324654
11 ไทยรัฐฉบับพิมพ, “คนไรบานเปนเหตุ ปวนเยาวราช,” ไทยรัฐ, สืบคนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560, http://
www.thairath.co.th/content/1112182
12 อินทรชัย พานิชกุล, “‘คนไรบาน’ เหยื่อความรุนแรงที่ไรทางตอสู,” โพสทูเดย, สืบคนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2557, http://www.posttoday.com/local/scoop_bbk/308697
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ยุติธรรมที่คนไรบานมีขอจํากัดและอุปสรรคในการเขาถึงมากกวาคนทั่วไป โดยเฉพาะในเรื่องการ
แจงความหรือการขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ตํารวจซึ่งถือเปนดานแรกของกระบวนการ
ยุติธรรมที่คนทั่วไปเห็นวาเปนเรื่องธรรมดาหากมีปญหาก็สามารถโทรเรียก 191 หรือเดินขึ้นโรงพัก
เพื่อไปแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจไดแตสําหรับคนไรบานการแจงความหรือโทรเรียก 191 ไมใช
ตัวเลือกแรกที่คนไรบานมีหรือจะสามารถใชได
บทความชิ้นนี้พยายามทําความเขาใจถึงทัศนคติของคนไรบานและเจาหนาที่ตํารวจที่มี
ตอกันผานการศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของและบทสัมภาษณของคนไรบานกับเจาหนาที่ตํารวจ
จากสวนงานตางๆ ซึ่งแบงเปนเจาหนาที่ตํารวจสายงานอํานวยการ เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ และ
พนักงานสอบสวน เฉพาะในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยจะนําขอมูลที่ไดมาเทียบเคียงกับ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของบุคคลทั่วไปในสังคม ในการเลือกที่จะดําเนินการ หรือเรียกรอง
ความยุติธรรมตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวเอง 13 วามีความแตกตาง
จากปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของคนไรบานหรือไมอยางไรเพื่อศึกษาถึงขอจํากัดที่ทําใหคนไร
บานไมสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมหรือศึกษาถึงเหตุผลที่ทําใหคนไรบานเลือกที่จะไมนํา
ตนเองเขาสูกระบวนการยุติธรรมแตเลือกที่จะเยียวยาความเสียหายนั้นดวยตัวเอง
ในขณะเดียวกันการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจซึ่งถือเปนประตูดานแรกของกระบวนการ
ยุติธรรมก็จะทําใหเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคที่เจาหนาที่ตํารวจตองเผชิญอันจะนําไปสูการตอบ
คําถามวาทัศนคติหรือมุมมองที่คนไรบานหรือแมแตคนทั่วไปมีตอตํารวจนั้นเปนความจริงหรือไม
อยางไร
12

2. ชีวิตความเปนอยูและปญหาของคนไรบาน
เพื่อความเขาใจรวมกัน กอนจะทําการศึกษาถึงทัศนคติและมุมมองของคนไรบาน เราคง
ตองทําความเขาใจถึงนิยามหรือความหมายของคนไรบานกอนซึ่งขอมูลจาก “รายงานการวิจัยการ
สํารวจขอมูลประชากรเชิงลึกของคนไรบานในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง” 14 ไดให
นิยามถึง “คนไรบาน” วาหมายถึงกลุมคนที่ไรที่อยูอาศัยที่ปลอดภัยหรือมีที่กําบัง (rootlessness)
และสามารถพบไดบนพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่ตอบสนองความตองการของคนไรที่อยูอาศัย อาทิ
13

13

สมชาย ปรีชาศิลปกุล. การบังคับใชกฎหมาย. (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2549), 138.
อนรรฆ พิทักษธานิน, รายงานวิจัย “การสํารวจขอมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไรบานในเขต
กรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง, (กรุงเทพ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2559), 107.
14
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ศูนยพักพิง หรือสถานที่แจกอาหารและไมอิงอยูกับชวงเวลาของการกลายเปนคนไรบาน 15 รวมถึง
ไดกําหนดนิยามถึง “ภาวะคนไรบาน” ในวัฒนธรรมไทยวาหมายถึงสถานการณชวงใดชวงหนึ่งของ
ชีวิตที่ไมสามารถอยูอาศัยและใชชีวิตประจําวันในที่อยูอาศัยที่มั่นคงอยางเปนประจําโดยเฉพาะ
ชวงเวลากลางคืนที่ไมใชโรงเรียนสอนศาสนา เรือนจํา สถานกักกัน สถานีตํารวจ ศาล มหาวิทยาลัย
หอพัก สถานพยาบาล สถานที่พักฟน โรงแรม ซึ่งมีรูปแบบของการใชชีวิตชวงนั้นในพื้นที่สาธารณะ
ที่ไมมีลักษณะเปนที่อยูอาศัยโดยเฉพาะชวงเวลากลางคืน เชน ริมถนน วัด ศาลเจา สวนสาธารณะ
ตลาด 16 ดังนี ้ คนไรบานในบทความนี้จึงมิไดหมายความถึงเฉพาะคนเรรอนที่ใชชีวิตอยูในที่
สาธารณะเทานั้นหากแตหมายความรวมถึงคนไรบานที่อาศัยอยูในศูนยพักพิงตางๆ ไมวาจะเปน
ของรัฐหรือของเอกชนดวย
ตามความเขาใจของคนทั่วไป ทัศนคติของคนไรบานหรือชุดความคิดแรกที่คนไรบานมีตอ
เจาหนาที่ตํารวจ คือ คนไรบานมักไมไดรับความสนใจจากตํารวจ การไปแจงความเปนการกระทําที่
เสียเวลาไมไดประโยชนอะไร นอกจากนี้การไมมีบัตรประชาชนก็อาจทําใหตกเปนผูตองสงสัยในคดี
อื่นอีกได 17 เพื่อทําความเขาใจในเรื่องดังกลาวผูเขียนไดสัมภาษณคนไรบานที่อาศัยอยูใน “ศูนย
ฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบานเชียงใหม” จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลผาน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ในการจัดซื้อที่ดินและปลูกสราง
อาคารสมาคมคนไรบาน 18 จากการสัมภาษณพบวาการใชชีวิตบนพื้นที่สาธารณะไมใชเรื่องงาย
นอกจากเรื่องปากทองแลวยังมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่คนไรบานเองตองคํานึงถึงไม
ตางกับคนอื่นๆ ในสังคม
14

15

16

17

15

เรื่องเดียวกัน, น.14.
เรื่องเดียวกัน, น.107.
17 สริญญา กิตติเจริญกานต, “รูจักกับคนไรบาน,” จัสเนต, สืบคนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558,
http://justnet.wordpress.com/2015/10/04/เยี่ยมคนไรบาน/
18 Penguin Homeless, “ไดฤกษ! ลงเสาเอกศูนยฟนฟูคนไรบานเชียงใหม รมว.พม.มาเอง ตั้งเปาสรางอนาคต
ใหมใหคนไรบาน,” Penguin Homeless, สืบคนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560,
https://penguinhomeless.com/open-center-homelessshelter-chiangmai/
16

112

“พรมแดน ผูคน พลวัต”

2.1 ปานวล
“เราตองดูแลตัวเอง” 19
18

คําพูดที่ผูเขียนจะไดยินจาก ปานวล แทบจะตลอดเวลาที่ทําการสัมภาษณ ปานวล (นาม
สมมติ) หญิงไรบาน อายุ 51 ป เดิมเปนคนอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมเขามาอยูในตัวเมือง
เชียงใหมตั้งแตอายุได 40 ป ชีวิตการเปนคนไรบานเริ่มขึ้นเมื่อแมของปานวลเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง
และปาไมตองการเปนภาระของคนในครอบครัว ปานวลไดเขามาอาศัยอยูในสุสานชางคลานอาศัย
ที่วางขางสุสานสรางเพิงเล็กๆ อยูเริ่มดํารงชีวิตดวยการฝกเก็บของเกาจากการชักชวนของเพื่อน
บานที่ปลูกเพิงอยูขางๆ กัน
“ตอนปาอยูที่สุสานถึงจะอยูคนเดียวสิ่งที่ตองระวังตอนนั้นมีเพียงอยางเดียวคือ
เรื่องของหายเฉยๆ แตเรื่องการทํารายนี่ไมมี” 20
19

การใชชีวิตของปานวลในชวงนั้นไมมีเรื่องอะไรใหตองกังวลมากนัก ความสัมพันธระหวาง
ปานวลกับเพื่อนบานเปนไปในลักษณะถอยทีถอยอาศัยเมื่อปานวลไดของเกากลับมาก็จะนํามาคัด
แยกแลวขายใหกับเพื่อนบานซึ่งหากไมมีเงินปานวลก็สามารถไปขอยืมเงินจากเพื่อนบานคน
ดังกลาวและสามารถหักเงินที่ไดจากการขายของเกาคืนแทนการคืนดวยเงินสดได
ปานวล ยายเขามาอยูที่ศูนยฯ ในอีก 3 ป ตอมา ชีวิตความเปนอยูในศูนยฯ แตกตางกับ
ตอนที่อาศัยอยูขางสุสานโดยสิ้นเชิงความขัดแยงและการทะเลาะวิวาทกันในศูนยฯ เปนสิ่งทีเ่ กิดขึ้น
ไดไมตางกับตอนใชชีวิตอยูขางนอกและในปจจุบันปานวลยังคงอาศัยอยูในศูนยฯ กับลุงจันทร
(นามสมมติ) สามี ซึ่งเปนคนไรบานเชนกัน
“เรื่องการทะเลาะวิวาท สวนมากเปนเรื่องคนไรบานทะเลาะกันเองและหากเปนเรื่อง
การฉกชิง วิ่งราว ก็จะเปนคนไรบานหรือกลุมวัยรุนไรบานมากกวา” 21
20

สําหรับปานวล การทะเลาะวิวาทที่นําไปสูการทํารายรางกายเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือน
มีนาคม ป 2558 ที่ผานมา ปานวลที่พึ่งกลับจากการไปสงตาสี (นามสมมติ) ที่โรงพยาบาลตามที่

19

ปานวล คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบานเชียงใหม
เรื่องเดียวกัน.
21 เรื่องเดียวกัน.
20
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หมอนัดหมาย ตาสีเปนคนไรบาน อายุ 70 กวาปเปนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะตองใสสาย
ปสสาวะไวตลอดเวลา ปานวลเลาวาวันนั้นที่ปานวลพาตาสีไปหาหมอ ปานวลโดนหมอตอวา
เนื่องจากตาสีไมยอมกินนํ้าและไมปฏิบัติตัวตามที่หมอบอกจนทําใหผลการรักษาไมเปนไปตามที่ได
วางเอาไวเมื่อกลับมาที่ศูนยฯ ปานวลจึงไดพูดคุยและพยายามบังคับใหตาสีกินนํ้ามากๆ ซึ่งใน
ขณะนั้น จูๆ ลุงคํา (นามสมมติ) ชายคนไรบานที่อยูในศูนยฯ เชนกันก็เดินมาตบหนาปานวล
เนื่องจากรําคาญที่ปานวลสงเสียงดัง
การแกปญหาของปานวลในเวลานั้น คือ การโทรหาพี่ทองเจาหนาที่ขององคกรพัฒนา
เอกชน (NGOs) 22 ในศูนยฯ เพื่อบอกเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหฟงแตพี่ทองบอกใหปานวลไปแจง
ความ ปานวลจึงเดินทางไปแจงความที่สถานีตํารวจซึ่งตํารวจก็บอกใหปานวลกลับไปรอที่ศูนยฯ
เดี๋ยวจะสงสายตรวจไปหาและตํารวจไมไดลงบันทึกประจําวัน
21

“การอยูรวมกันเยอะๆ มันตองมีกฎระเบียบ การจะใหคนเขามาอยูในศูนยตองเลือกรับ
คน” 23
22

คือสิ่งที่ตํารวจสายตรวจพูดกับปานวลและคนในศูนยฯ ในตอนนั้น ในขณะที่พี่ทองซึ่งยัง
ไมสามารถเขามาจัดการปญหาที่เกิดขึ้นในวันนั้นไดจึงไดนัดใหปานวลและลุงคํามาคุยกันอีกครั้งใน
วันรุงขึ้นและเมื่อพี่ทองถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ลุงคําก็บอกวา ‘ผมตบมัน มันบาใชเจ็บ’ 24 และไม
ยอมขอโทษตามที่พี่ทองบอก สุดทายลุงคําจึงออกจากศูนยฯ ไป ซึ่งวิธีการแกปญหาของพี่ทองไมได
สรางความพึงพอใจใหกับปานวลเทาไหรนักเพราะปานวลมองวาการพูดคําวา “ขอโทษ” ไมใชสิ่งที่
จะยืนยันหรือพิสูจนไดวา “เคารูสึกเสียใจและขอโทษเราจริงๆ”
การทะเลาะกันในครั้งตอๆ มา เปนการทะเลาะกันระหวางปานวลกับสองสามีภรรยา
วัยรุน ชื่อ บอล (นามสมมติ) กับ กุง (นามสมมติ) โดยเปนการทะเลาะเบาะแวงที่เริ่มจากการ
23

22

ThaiNGO, “NGOs คืออะไร?,” ThaiNGO, สืบคนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561,
http://thaingo.in.th/news/?p=content&act=detail&id_content=4291
NGOs ยอมาจาก Non-Governmental Organizations คือ องคกรที่ไมใชองคกรของรัฐ และรูจักกันในอีก
หลากหลายชื่อ เชน องคกรที่ไมแสวงหากําไร องคกรสาธารณะประโยชน หรือ องคกรพัฒนาเอกชน (อพช.) โดยคนสวน
ใหญที่ทํางานในสายงานนี้และคนภายนอกจะเรียกกันดวยตัวอักษรวา เอ็นจีโอ (NGO)
23 ปานวล คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบานเชียงใหม.
24 ผมตบมัน มันไมใชเจ็บ (มันไมเจ็บ)
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กระทบกระทั่งเล็กๆ นอยๆ แลวลุกลามไปสูการทํารายรางกายและนําไปสูปญหาที่เกี่ยวโยงกับเรื่อง
ยาเสพติด
ปานวลเลาใหผูเขียนฟงวาบอลกับกุงสองสามีภรรยาคนไรบานอายุประมาณ 20 ปลายๆ
มีอาชีพไมแนนอนบางครั้งเกี่ยวของกับยาเสพติดและเดินทางเขาออกศูนยฯ เปนระยะ การทะเลาะ
วิวาทระหวางปานวลกับสองสามีภรรยา เริ่มจากวันหนึ่งกุงไดกลาวหาวาปานวลเปนคนไปบอกลูก
ของนายชางที่มากอสรางศูนยฯ (ขณะนั้นศูนยฯ กําลังอยูระหวางการกอสราง) วา ‘กุงทํางานบาร’
ซึ่งในความหมายคือกุงเปนหญิงขายบริการซึ่งปานวลก็ไดปฏิเสธไปวาปานวลไมไดเปนคนพูดจน
สุดทายตองไปถามลูกนายชางเพื่อยืนยันกุงจึงยอมเชื่อวาปานวลไมไดเปนคนพูดซึ่งหลังจากนั้นบอล
ก็ตอบโตปานวลดวยการที่ บอล เอานํ้าราดลงมาจากชั้นสองจนโดนศีรษะปานวล ในขณะที่ปานวล
กําลังนั่งกินอาหารอยูชั้นลาง ซึ่งในขณะนั้นปานวลเลือกที่จะไมตอบโต
“ตอนที่เคา (บอล) เอาน้าํ ราดหัวปา ‘ปาก็ปลอยใหมันทําเต็มที่’ ‘ถามวาปาจะทําอะไร
มันไดมันเด็กหนุมอยูนะ’ เปนผูชาย ‘เต็มที่มันอยากทําอะไรก็เต็มที่’” 25
24

การกระทบกระทั่งกันระหวางปานวลกับบอลและกุง เริ่มขยายวงกวางออกไปและมีความ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยครั้งตอมา บอลก็ไดเขามาตอยลุงจันทรสามีของปานวล ในขณะที่ปานวล
กับลุงจันทรกําลังคัดแยกของเกาที่ไปเก็บมาเนื่องจากกุงไปบอกกับบอลวาลุงจันทรไดพูดวา ‘บอล
ขโมยของ’
การทะเลาะวิวาทที่นําไปสูจุดแตกหักระหวางปานวล ลุงจันทร และ บอลกับกุงนั้น
เกิดขึ้นในเชาวันหนึ่งขณะที่ปานวลไปเขาหองนํ้า แลวพบวามีคนอุจจาระแลวไมราด เมื่อปานวล
ออกมาถามคนอื่นวาใครเปนคนเขาหองนํ้าแลวไมราด พี่ชิด คนไรบานในศูนยฯ ซึ่งอยูแถวนั้นก็พูด
ขึ้นมาวา “พึ่งเห็นเหรอ เห็นตั้งแตเชาแลว” ลุงจันทรก็บอกวาไมไดทําแลวก็บอกใหปานวลเปนคน
ไปทําความสะอาดเมื่อทําความสะอาดเสร็จปานวลก็เอาผาไปซักในหองนํ้าอีกหองหนึ่ง ซึ่งใน
ขณะนั้นมีผูหญิงอีกคนเดินไปเขาหองนํ้าทําใหหองนํ้าเต็ม (หองนํ้าหญิงมีเพียง 2 หอง) เมื่อปานวล
ออกมาปรากฏวากุงไปฟองบอลวาปานวล ‘กั๊ก หองนํ้า’ ซึ่งทําใหลุงจันทรกับบอลทะเลาะกันถึงขั้น
ชกตอย

25

ปานวล คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบานเชียงใหม
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ปานวลเลาวาตอนนั้นลุงจันทรก็ไมไดตอบโตอะไรเพราะปานวลอายุ 50 ป ลุงจันทรเองก็
อายุ 50 กวาแลว สวนบอลอายุเพียงยี่สิบปลายๆ เทานั้นซึ่งตอนนั้น “พี่ทองก็อยูก็เห็นก็ทําอะไร
ไมได” ปานวลจึงมองวาการบอก NGOs เปนสิ่งที่ไมมีประโยชนดังนั้น “ถามีเรื่องเกิดขึ้นกับเราการ
แจงความการบอกคนที่เราไวใจคือดีที่สุด”
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหปานวลกับบอลมีปญหากันอยางมากถึงขนาดที่บอลขูปา
นวลวา ‘ซักวัน กูจะเอายามายัดมึง’ ปานวลและลุงจันทรจึงระวังตัวมากและมีความกังวลถึงตอนที่
ตองออกไปเก็บของเกาวาตนอาจถูกบอลหรือพรรคพวกของบอลมาดักทํารายหรือแมแต “ยัดยา”
ใหจริงๆ เนื่องจากปานวลรูวาบอลกับกุงเปนคนขายยาเสพติดเมื่อผูเขียนถามปานวลวารูไดอยางไร
วาบอลกับกุงเปนคนขายยา ซึ่ง ‘เรารูจักกันมานาน’ คือคําตอบที่ปานวลใหกับผูเขียน
จากเรื่องของบอลกับกุงนี่เองทําใหผูเขียนไดทราบถึงเรื่องราวในอีกดานหนึ่งที่คนไรบาน
ตองเผชิญโดยเปนเรื่องราวของกลุมคนที่ใชชีวิตและทํามาหากินอยูบน “ลานทาแพ” ลุงจันทรเลา
วาที่ลานทาแพจะมีกลุมคนอยู 3 ประเภทดวยกัน กลุมแรกคือกลุมคนที่มี ‘คนมีสี’ คอยใหการ
สนับสนุน กลุมที่สองคือกลุม ‘เอเยน’ หรือก็คือกลุมผูขายบริการทางเพศ และกลุมที่สามเปนกลุม
ที่ลุงจันทรบอกวาเปน ‘สีดําเทา’ คือเปนกลุมเยาวชนที่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดไมวาจะเปนการเสพ
หรือขายหรือแมแตขายบริการทางเพศดวยโดยเด็กกลุมนี้คนไรบานจะรูจักกันดีในชื่อวา ‘เด็กบน
ลาน’
2.2 ลุงแกว (นามสมมติ)
เนื่องจาก ‘เด็กบนลาน’ เปนกลุมเยาวชนที่เกี่ยวของกับยาเสพติด การวาจางหรือ ‘ไหว
วาน’ เด็กบนลานใหทําเรื่องอะไรบางอยางให จึงไมจําเปนตองใชเงิน ลุงแกวคนไรบาน อายุ
ประมาณ 55-60 ป (และจากการพูดคุยกับผูเขียนการตอบสนองของลุงแกวจะชากวาคนทั่วไป
เล็กนอย) ลุงแกวดํารงชีพดวยการเก็บของเกาและมักไปเก็บของเกาที่บริเวณลานทาแพ ซึ่งคืนหนึ่ง
เวลาประมาณ 5 ทุมขณะที่ลุงแกวกําลังนั่งคัดแยกของเกาที่ไปเก็บมาจูๆ ก็มีกลุมคน (ประมาณ 3
คน) เขามารุมทํารายซึ่งลุงแกวบอกวาเปน ‘ละออนบนลาน’ 26 โดยเด็กเหลานี้ไมใชกลุมคนไรบาน
แตเปนเยาวชนที่ตั้งกลุมและใชชีวิตอยูบนลานทาแพ
การทํารายของเด็กกลุมนี้มีเพียงการทํารายรางกายแตเพียงอยางเดียวไมไดขโมยของ ซึ่ง
ลุงแกวเองก็ไมไดรับบาดเจ็บอะไรมากมายนักและเหตุการณยุติลงเพราะลุงแกวหนีออกมาได
25

26

เด็กบนลานทาแพ
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“พรมแดน ผูคน พลวัต”
“เรื่องนี้มันเกิดจากการที่คนไรบานดวยกันนี่แหละที่อาฆาตแลวก็จะไปสั่งเด็กพวกนี้
ทํานองวาถาเจอไอนี่ตีใหกูหนอยแลวก็ซื้อกาวให 1 กระปอง” 27
26

สวนสาเหตุของการทํารายนั้นลุงจันทรเลาวามีสาเหตุมาจากการไมลงรอยกันระหวางคน
ไรบานดวยกันแตไมอยากเปดเผยตัวจึงไดไป ‘ไหววาน’ เด็กบนลานใหทําเรื่องบางอยางให และจาย
คาตอบแทนเปนสิ่งอื่นที่ไมใชเงิน เชน กาว 1 กระปอง, ยาบา 1 เม็ด, หรือแมแตบุหรี่ 1 ซองซึ่ง
สวนมากจะเปนการไหววานใหทํารายรางกายกัน
“เงินสําหรับทาแพไมมีความหมายนะมันก็มีแหละแตมันจะมีคานอยกวาของพวกนี้
เยอะ” 28
27

ลุงจันทรยกตัวอยางใหฟงวา “สมมติเคยมีเรื่องกับผมเคาก็จะหมายหัวไวแลวก็ไปบอก
เด็กพวกนี้วาถามึงตีไอจันทรไดเดี๋ยวกูจะซื้ออันนี้ใหมึงซื้ออันนั้นใหเมิง อยางแกงคมันดมกาว ดูด
ยาบามันก็แคไปหาไอพวกนี้มาใหเด็ก” ปานวลเสริมวาเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไมไดหมายความวาเด็กพวก
นั้นไมชอบหนาลุงแกวแตเปนเพราะวาคนที่ไมชอบลุงแกวจางมาซึ่งลุงแกวเองก็ทราบเชนกันวาการ
ที่ถูกทํารายคราวนี้มีสาเหตุมาจากเรื่องอะไร
ปานวลเลาวาเรื่องที่เกิดขึ้นกับลุงแกวมีสาเหตุมาจากเรื่องกระติกนํ้า “พี่ปอง (นามสมมติ)
เอากระติกนํ้ากินมาฝากพี่แกว พี่ปองบอกใหพี่แกวซื้อนํ้าแข็งใสแลว จุม (นามสมมติ) เนี่ยเปนเด็กพี่
ปองเคาจะมากินนํ้าในกระติกพี่ปองแตพี่แกวไมใหกินแลวพี่แกวก็ไมไดซื้อนํ้าแข็งใส จุมเลยไปบอก
ใหพวกนั้น (เด็กบนลาน) มาตีพี่แกวคาจางก็ไมแพงหรอกเม็ดเดียว” ปานวลเลาดวยสีหนาจริงจัง
อยางไรก็ตาม เรื่องการถูกทํารายรางกายกันในลักษณะนี้ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะคนไรบานที่
เปนผูชายเทานั้น คนไรบานผูหญิงเองก็มีปญหาเชนกัน อยางกรณีแมวภรรยาของพี่ชิดคนไรบานที่
อยูในศูนยฯ ปานวลเลาใหฟงวาเหตุการณในวันนั้นเกิดขึ้นในขณะที่แมวกําลังจะเขาไปซื้อของที่
เซเวน สาขาที่อยูใกลกับลานทาแพ จูๆ จุม (คนเดียวกับที่เปนเด็กพี่ปอง) หญิงขายบริการบนลาน
ทาแพก็เขามาตบหนา “ตบซายตบขวาแลวก็พูดวา ‘กูกับมึงบามีอะหยั๋งกั๋นนะ เขาจางกูมา 29’
28

27

ลุงจันทร คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบาน
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29
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เสร็จแลวก็ใหแมวพาเขาไปซื้อของในเซเวนตอ ‘คนที่ชื่อ จุม นี่คือพูดไดคําเดียววาสุดยอด คนที่จาง
มันนะจางแคบุหรี่ซองเดียวและพอมันตบแมวเสร็จมันก็เขาเซเวนไดขนมใหลูกมันอีก’” ปานวลเลา
พรอมกับยกนิ้วหัวแมมือขึ้นประกอบการเลา ซึ่งลุงจันทรก็เลาเพิ่มเติมอีกวา “ไมวาเราเก็บขยะ
หรือไมเก็บขยะอันนี้ก็โดนหมดนะตั้งแตรูวาบนลานมันมีแกงค 3 ระดับนี้เนี่ย แมกระทั่งตํารวจยัง
โดนเลย”
จะเห็นไดวาการถูกทํารายรางกายของคนไรบานไมไดเกิดขึ้นเฉพาะการถูกกระทําจาก
กลุมมิจฉาชีพเทานั้นแตยังรวมถึงการถูกทํารายที่มีสาเหตุมาจากคนไรบานดวยกันเอง โดยเฉพาะ
คนไรบานที่อาศัยอยูรวมกันในศูนยฯ และเปนการถูกกระทําที่ไมไดจํากัดเพศและอายุ คนไรบานจึง
เปนกลุมคนที่ตกอยูในความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิไมตางจากคนทั่วไปในสังคมและบางทีอาจจะ
มากกวาดวยซํ้าไป

3. กระบวนการยุติธรรมสําหรับคนไรบาน
สําหรับคนทั่วไป ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกที่จะเรียกรองความยุติธรรม
ใหกับตนเองโดยอาศัยกลไกทางกฎหมายนั้นอาจขึ้นอยูกับหลากหลายสาเหตุโดยสิ่งที่คนทั่วไป
คํานึงถึงมากที่สุดอาจจะเปนเรื่องคาใชจาย ระยะเวลาในการดําเนินคดีหรือโอกาสในการชนะคดี
และมองวาการแจงความเปนสิ่งที่สามารถทําไดงายและจะถอนแจงความเมื่อไหรก็ไดแตสําหรับคน
ไรบานปจจัยที่ไดกลาวมาขางตนนี้ไมใชสิ่งที่คนไรบานจะตองคํานึงถึงเพราะแมแตการแจงความที่
คนทั่วไปเห็นวาเปนเรื่องงายและไมมีเรื่องอะไรใหตองกังวล กลับเปนสิ่งที่คนไรบานแทบทุกคนเห็น
วาไมใชทางออกของการแกปญหาและอาจเปนการนําปญหาใหมเขามาในชีวิตมากขึ้นกวาเดิม
การเลือกที่จะแจงความหรือไมแจงความของคนไรบาน คนทั่วไปอาจเขาใจวามีสาเหตุมา
จากการไมมีบัตรประชาชนทีท่ ําใหคนไรบานไมกลาแจงความเนื่องจากกลัววาอาจจะทําใหตกเปนผู
ตองสงสัยในคดีอื่น 30 แตในความเปนจริงการไมมีบัตรประชาชนเปนเพียงสวนหนึ่งของสาเหตุ
เทานั้น การจะแจงความหรือไมแจงความนั้นมีสิ่งอื่นที่คนไรบานตองคํานึงถึงมากกวาการไมมีบัตร
ประชาชนมากนัก
29

30

สริญญา กิตติเจริญกานต, “รูจักกับคนไรบาน,” จัสเนต, สืบคนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558,
http://justnet.wordpress.com/2015/10/04/เยีย่ มคนไรบาน/
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“กอนอื่นตองถามตัวเองกอนวาแจงความไดหรือไมและตัวเคาตองการอะไร” 31
30

เปนสิ่งที่ปานวลจะถามหากมีคนมาขอความชวยเหลือหรือขอคําปรึกษาเมื่อโดนทําราย
รางกายหรือโดยรังแกมาซึ่งคําวา “แจงความไดหรือไม” ของปานวลนั้นหมายความวาคนๆ นั้นมีคดี
หรือมีเรื่องราวอะไรที่ติดตัวมาหรือไมเพราะปฏิเสธไมไดวาคนไรบานเกือบทุกคนมี “อดีต” ที่ไมได
สวยงามเทาไหรนักเพราะฉะนั้นหากจะไปแจงความคนไรบานตองทบทวนกอนวาเมื่อแจงความไป
แลวตนจะเดือดรอนหรือไมและหากไมสามารถแจงความไดความชวยเหลือเดียวที่ปานวลจะ
สามารถชวยไดในฐานะคนไรบานดวยกันคือ “ตองระวังตัวเองใหมาก”
นอกจาก “อดีต” ที่ทําใหคนไรบานหลายๆ คนไมสามารถแจงความไดแลวกลุมผูมี
อิทธิพลก็เปนอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําใหคนไรบานไมสามารถแจงความได
“มันจะมีชวงเวลาที่ตํารวจอยูเวรบางครั้งตํารวจก็เปนคนที่ควบคุมเด็กกลุมนี้อยู เพราะ
งั้นการไปแจงความของเรามันก็เหมือนวาเราไปสงขาวใหเคารูมันก็เปนการเจ็บซ้ําสอง
ละถาเรายังจะไปแจงอีกมันก็จะเจ็บเรื่อยๆ” 32
31

“การจะไปแจงความมันไมมีประโยชนเรากลัววาถาเราแจงไปแลวมันจะยอนกลับมาทํา
รายเราอีกรึเปลาเพื่อเอาคืนแถมตํารวจก็ยังรูจักกับคนพวกนี้อีกบางทีแจงแลวยังเจ็บ
หนักกวาไมแจงอีก” 33
32

การไปแจงความของคนไรบานจึงไมใชคําตอบของทุกปญหาที่คนไรบานตองเผชิญ เพราะ
ผลที่ตามมาจากการแจงความอาจไมใชการนําตัวผูกระทําความผิดมารับโทษแตมันอาจเปนการ
สรางปญหาและการเจ็บตัวที่ไมรูจบ
แตอยางไรก็ตาม สําหรับปานวลแลวไมวาการแจงความจะมีความเสี่ยงมากนอยเพียงใด
ปานวลก็ยังยืนยันที่จะแจงความหากเกิดปญหาขึ้นกับตนเอง

31
32

ปานวล คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบานเชียงใหม
ลุงจันทร คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบาน

เชียงใหม
33

ปานวล คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบานเชียงใหม
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“เพราะถาเราไมแจงความเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาตํารวจก็ตองถามสิวามันตองมีปูม
หลังกะ มันตองมีอะหยั๋งกะ มันถึงบากลาแจงความ” 34 35
33

34

การไปแจงความของปานวลจึงไมไดหมายความวาปานวลเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ปานวลไมไดเชื่อวาตํารวจจะดําเนินคดีใหจนถึงที่สุดแตปานวลไปแจงความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์
ใจและเปนการปองกันตัวเองเทานั้น
ดวยเหตุผลและขอจํากัดตางๆ ที่กลาวมาสิ่งที่คนไรบานสามารถทําไดเมื่อเผชิญกับปญหา
จึงมีใหเลือกไมมากนัก ทางเลือกแรกที่ทําไดคือการ “ดูแลตัวเอง” และหากเปนคนไรบานที่อาศัย
อยูในที่สาธารณะสิ่งที่พอจะทําไดก็คือพยายามอยูรวมกลุมกันและนอนในที่ไมมืดหรือเปนมุมอับ
จนเกินไปนัก 36 เพื่อคอยเปนหูเปนตาและชวยเหลือกันเมื่อเกิดปญหา
สําหรับ ปานวลการดูแลตัวเองคือการเลือกเสนทางที่จะออกไปเก็บของเกาเนื่องจากปา
นวลเลือกที่จะออกไปทํางานตอนกลางคืนเพราะอากาศไมรอนและผูคนไมพลุกพลาน การออกไป
เก็บของเกาของปานวลจะเลือกใชเสนทางประจําโดยเปนเสนทางที่ใกลกับสถานีตํารวจ (กองเมือง)
มีกลองวงจรปดมีผูคนผานไปมาและไมมืดจนเกินไป
ปานวลยังบอกอีกวาวิธีเอาตัวรอดอันดับแรกคือ “ตองพูดดีๆ ขอโทษทุกคํามีอะไรก็ใหขอ
โทษไวกอน” ซึ่งตลอดการเก็บของเกาของปานวล ปานวลไมเคยเจอปญหาอะไรซึ่งปานวลไดตั้ง
ขอสังเกตวาสวนหนึ่งที่ทําใหไมเกิดปญหาอะไรนั้นอาจเพราะปานวลเปนผูหญิง
ปานวลยังเลาถึงวิธีดูแลตัวเองใหฟงอีกวา “ระหวางการไปเก็บของเกาของเราหากมีคน
เดินสวนเราไปแลวชะงักหันมามองเราครั้งแรกยังไมแปลกแตถามีครั้งที่สองนี่คือสิ่งที่ตองระวังหรือ
หากมีคนมาถามวา ‘เปนไง เก็บไดเยอะมั้ย’ อันนี้ก็ตองระวังเพราะการพูดในลักษณะเชนนี้อาจเปน
พวกมา ‘เช็คยอด’ วาเราเก็บของไดเยอะรึเปลาหรือมีเงินเยอะมั้ยซึ่งถาเจอปาก็จะใชวิธีการทักทาย
กลับและบอกวา ‘ก็ไดเทาที่เห็นนี่แหละ’” ซึ่งระยะเวลาในการออกไปหาของเกาของปานวลคือชวง
สองถึงสามทุมและจะกลับมาที่ศูนยฯ ในเวลาเวลาตีสองหรือตีสาม
35

34

เพราะถาเราไมแจงความ เวลามีเรื่องอะไรขึ้นมา ตํารวจก็ตองมาถามสิวามันตองมีเรื่องราวกันมากอน และการ
ไมแจงความเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวามันตองมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ทําใหไมกลาแจงความ
35 ปานวล คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบานเชียงใหม
36 สริญญา กิตติเจริญกานต (2558, ตุลาคม 4). รูจักกับคนไรบาน. [ขาวออนไลน]. สืบคนจาก
justnet.wordpress.com/2015/10/04/เยี่ยมคนไรบาน/
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นอกจากการ “ยิ้ มไว ก อน” แลว วิธ ีการดู แลตั วเองในอั นดับถั ดมา คื อ วิ ธี การเก็ บ
ทรัพยสินมีคาโดยตามปกติแลวคนไรบานที่เก็บของเกาทุกคนจะมี “ที่ลับ” เอาไวสําหรับเก็บเงิน
หรือทรัพยสินมีคาของตัวเอง ปานวลเลาวาครั้งหนึ่ง ตาสีถูกกระชากกระเปาและถูกทํารายรางกาย
ดวย แตคนรายไมไดอะไรไปเพราะในกระเปาไมมีทรัพยสินมีคาอยูเลยทรัพยสินมีคาทั้งหมดถูกเก็บ
ไวในกระเปากางเกงที่ทําขึ้นพิเศษโดยตาสีไดเย็บชองเล็กๆ เปนกระเปาเอาไวเก็บทรัพยสินมีคาของ
ตัวเองโดยจะใสกางเกงที่มีกระเปาพิเศษนี้ไวขางในแลวจึงใสกางเกงธรรมดาสวมทับไวขางนอกซึ่ง
แมจะมีการเขาประชิดตัวก็จะไมสามารถทราบไดวามีชองพิเศษนี้อยู
อยางไรก็ตาม อีกสิ่งหนึ่งที่ปานวลใชในการดูแลตัวเอง คือการเลาเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตของตนใหคนในครอบครัวรับทราบเสมอเนื่องจากการมาเปนคนไรบานของปานวล ปานวล
ไมไดไรญาติขาดมิตรหรือตัดขาดการติดตอกับครอบครัวอยางที่คนไรบานหลายๆ คนเปน ปจจุบัน
ปานวลยังคงมีการติดตอกับญาติเสมอๆ ทั้งทางโทรศัพทหรือบางทีญาติก็จะมาเยี่ยมและการที่ปา
นวลเลือกที่จะไมกลับไปอยูกับญาติเนื่องจากไมอยากเปนภาระของครอบครัว
ในขณะที่ พี่ชิด 37 (นามสมมติ) คนไรบานที่อาศัยอยูในศูนยฯ อายุประมาณ 30 ป ชีวิต
การเปนคนไรบานของพี่ชิด เริ่มจากการที่ตองออกจากบานเด็กชายเมื่ออายุ 18 ป ซึ่งเมื่อออกมาพี่
ชิดไดอาศัยอยูกับเพื่อนและประกอบอาชีพรับจางทั่วไป พี่ชิดเริ่มเขามาอยูในศูนยพรอมๆ กันกับ
ปานวล ปจจุบันประกอบอาชีพเก็บของเกาขายโดยวิธีการดูแลตัวเองของพี่ชิดก็จะคลายๆ กับคนไร
บานอื่นๆ คือ มี “ที่ลับ” สําหรับเก็บทรัพยสินมีคาของตัวเองแตหากมีการทํารายรางกายเกิดขึ้น พี่
ชิดเลือกที่จะสูหรือไมก็จะหาวิธีการจัดการในรูปแบบอื่นดวยตัวเอง ไมวาจะเปนการตามสืบดูจนรู
วาใครที่เปนคนมาทํารายหรือเปนสาเหตุใหเกิดการทํารายขึ้นเพื่อไปจัดการปญหาที่เกิดขึ้นใน
ภายหลัง
สวนลุงจันทรที่แมจะยังคงเลือกที่จะสูเชนเดียวกันกับพี่ชิดแตดวยวัยและประสบการณที่
ผานมาทําใหลุงจันทรเองก็เห็นดวยกันปานวลในเรื่องการแจงความโดยเฉพาะเมื่อเกิดกรณีที่บอลได
ขูไววาจะ “ยัดยา” ซึ่งลุงจันทรใหเหตุผลที่ตองแจงความเอาไววา “เราตองปองกันตัวไวกอนถาเรา
ไมปองกันตัวไวกอนเราก็ไมรูจะเอาวิธีไหนมาปองกันแลวนอกจากสูก ันตายไปขางหนึ่ง”
36

37
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4. ทัศนคติของคนไรบานที่มีตอตํารวจ
จากการสัมภาษณทําใหเห็นไดวาทัศนคติของคนไรบานที่มีตอตํารวจนั้นเปนไปในทิศทาง
ที่ไมคอยดีนักโดยสามารถแบงออกเปน 2 กรณีคือกรณีการถูกทํารายรางกายที่เกิดจากการทะเลาะ
วิวาททั่วไปกับกรณีการถูกทํารายรางกายที่มีความเกี่ยวโยงกับเด็กบนลานหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด
หากเปนกรณีทั่วไปคนไรบานจะเลือกแกปญหาดวยตัวเองและมักจะมองวาการแจงความ
ไมใชสิ่งที่กอใหเกิดประโยชน และตํารวจจะไมสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้น
“ก็ไมไดถึงขนาดบาดเจ็บสาหัส จนตองหามเขาโรงบาล ตํารวจเคาไมมาสนใจหรอก” 38
37

“ถาโดนทําราย ก็ตองไปหาคนที่ทํารายจนเจอ จัดการเอง เพราะการไปแจงความ
ตํารวจเคาก็รับฟงไวแคนั้นแหละ” 39
38

ในขณะที่หากเปนกรณีที่อาจมีการพัวพันกับยาเสพติดคนไรบานจะเลือกที่จะแจงความไว
กอนแมวาจะไมเชื่อวาตํารวจจะดําเนินคดีใหหรือแมวาจะไมไวใจตํารวจแตอยางนอยก็หวังวาการ
แจงความจะเปนหนึ่งในหลักฐานที่จะสามารถใชยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองได
“ตํารวจที่ดีก็มากตํารวจที่แยก็มีอยางถาปาโดนเรื่องยามาปาก็ไมรูวาถาปาไปแจง ปา
จะเจอกับตํารวจแบบไหน” 40
39

“ถาเอาจริงๆ ไมเชื่อมั่นเลยแตที่แจงไปเนี่ยก็ใหรูวาอยางนอยเราโดนทํารายอยางนอย
การที่เราแจงความก็แปลวาเราไมไดผิด” 41
40

“ถามจริงๆ เลยนะถาเราไปแจงตํารวจตํารวจชวยอะไรเราไดแจงตํารวจถามวาไดอะไร
อยางนอยเราแจงไวปองกันตัวเราถาเกิดมันมีซ้ําสองตํารวจจะไดจับมันมาได” 42
41

38

ปานวล คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบานเชียงใหม
พี่ชิด คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบานเชียงใหม
40 ปานวล คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบานเชียงใหม
41 เรื่องเดียวกัน.
42 ลุงจันทร คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบาน
เชียงใหม
39
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ทัศนคติที่ปานวลและลุงจันทรมีตอตํารวจโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวของกับยาเสพติดนี้ มี
สาเหตุมาจากการที่เพื่อนบานของปานวลในสมัยที่ปานวลยังอาศัยอยูขางสุสานเคยถูกจับในเรื่องที่
เกี่ยวของกับยาเสพติด
ปานวลเลาใหฟงวา “เมื่อตอนเล็กๆ สมัยที่ปายังอยูในสุสานมีคนที่อาศัยอยูเพิงขางๆ เคา
มีลูก 3 คน ลูกคนเล็กไดผัวเกเรเอายามาไวในบานยายอยูบานตอนกลางวันคนเดียวตํารวจเขามาจับ
ยายอยูในหองครัวยาอยูในตูกับขาว 3 ปนะที่ยายตองอยูในคุกนะ กวาลูกสาวคนโตเคาจะหาเงินได
หาทนายเพื่อมาชวยยายไดเคาเปนหนี้ถึงสี่แสนเลยนะไป-กลับนะ เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันนา
กลัว”
ปานวลบอกวาถึงคดีแบบนี้ (คดียาเสพติด) มันจะพิสูจนไดวายายไมไดทําความผิดแตกวา
จะพิสูจนไดยายก็ตองติดคุกถึง 3 ป ประกอบกับการที่บอลไดชื่อวาเปนคนขายยา ปานวลจึงกังวล
วาหากบอลตองการกลั่นแกลงดวยการเอายาเสพติดมาซุกซอนไวในรถเข็นแลวแจงตํารวจมาจับปา
นวลจะทําอยางไร
แตอยางไรก็ตามไมใชท ุกกรณีที่เกี่ยวของกั บยาเสพติดแลวจะสามารถแจงความได
เนื่องจากยังมีสิ่งอื่นที่คนไรบานยังตองคํานึงถึงนอกจากเรื่องการยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง คือ
เรื่องการถูก “เอาคืน” นั่นเอง
“เรื่องแบบนี้มันกลับไดนะไมวาจะเปนคนคายาหรือจะเปนสายใหตํารวจมันก็ตายได
ทั้งนั้นเพราะอยางคนขายมาชี้วาเนี่ยๆ อิคนนี้แหละมันเปนสายใหตํารวจเราก็ตาย เรา
ไมตองโดยตํารวจจับหรอกแคโดนวัยรุนกระทืบเราก็ตายแลว” 43
42

“เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไดทุกวันแหละอยางเรื่องที่ทะเลาะกันนี่ก็เหมือนกัน (บอลกับ
กุง) เคาจะทําจริงไมจริงไมรูหรอกแตวาเคาเอยปากออกมาแลวอยางถาเคาไปบอกเด็ก
บนลานใหเอายามายัดในรถเข็นแลวไปแจงตํารวจถามวาซวยมั้ย” 44
43

จะเห็นไดวาชีวิตและความปลอดภัยของคนไรบานจะแขวนอยูบนความไมแนนอน เมื่อ
ถูกทํารายรางกายหรือไดรับความเสียหายอยางใดๆ มา ตํารวจไมใชทางเลือกแรกของพวกเขาซึ่ง
เหตุผลนั้นไมใชเพียงแคการไมมีบัตรประชาชนหรือการมี “อดีต” เปนชนักติดหลังตนอยูเทานั้นแต
43
44

ปานวล คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบานเชียงใหม
ลุงจันทร คนไรบาน สัมภาษณเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไรบาน
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พวกเขายังไมสามารถมั่นใจไดเลยวาการแจงความหรือการนําเรื่องไปบอกกับเจาหนาที่นั้นจะนํามา
ซึ่งอันตรายที่มากกวาเดิมหรือไมสิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวาทัศนคติที่คนไรบานมีตอตนเองและมี
ตอเจาหนาที่ตํารวจนั้นเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหคนไรบานเลือกที่จะไมนํากลไกทางกฎหมายมาใช
ในการแกป ญหาที่ เกิดขึ้ นนอกจากนี ้ความซั บซอนและความเป น “ระบบ” ของกระบวนการ
ยุติธรรมที่จําเปนตองมีความรู เวลา รวมถึงเงินเปนตัวขับเคลื่อนสิ่งเหลานี้เปน “ตนทุน” ที่คนไร
บานไมมีและไมอาจมีได
4.1 ภาพลักษณของตํารวจ
สําหรับเจาหนาที่ตํารวจสิ่งแรกที่คนทั่วไป “เชื่อ” หรือ “คิด” เกี่ยวกับตํารวจ คือการไม
รับแจงความและไมไวใจวาเจาหนาที่ตํารวจจะปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง 45 46 ซึ่งก็ไม
แตกตางไปจากที่คนไรบาน “เชื่อ” หรือ “คิด” เทาใดนัก แตคนไรบานจะมีความเชื่อและมุมมองที่
แตกตางไปจากคนทั่วไปตรงที่คนไรบานบางสวนไมเชื่อวาเจาหนาที่ตํารวจจะปฏิบัติหนาที่ดวย
ความเปนกลางเนื่องจากหวาดเกรงอํานาจของกลุมอิทธิพลตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็กบนลานแตจาก
การสั มภาษณ เจาหน าที่ ตํ ารวจในสวนงานต างๆ ทั ้งฝายอํานวยการ ฝายสายตรวจ และฝาย
พนักงานสอบสวนทําใหทราบวาแทจริงแลวการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจนั้นมีอุปสรรคและ
ขอจํากัดมากมายที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยงาย
44

45

4.2 ขอจํากัดและปญหาในการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ
ผูเขียนไดทําการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจ 3 ภาคสวนดวยกัน คือ สวนอํานวยการ สวน
สายตรวจและสวนพนักงานสอบสวน
เจาหนาที่ตํารวจสายอํานวยการ 47 คือ เจาหนาที่ตํารวจที่มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ
หรืองานเอกสารทั้งหมดภายในสถานีตํารวจโดยการรับเอาระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศตางๆ จาก
46

45

Sanook, “หนุมนํ้าตาซึม จํานํารถไว-มาไถแตไมไดคืน ซํ้ารอยเวรไมรับแจงความ,” Sanook, สืบคนเมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2561, https://www.sanook.com/news//6920702
46 Sanook, “วิจารณสนั่น! คลิปตํารวจไมรับแจงความในเวลากลางคืน สาวแจงทําสาวแจงทําบัตรปชช.-เอทีเอ็ม
หาย” Sanook, สืบคนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560, https://www.sanook.com/news//2165346
47 สัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจสายอํานวยการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ณ สถานีตํารวจแหงหนึ่งในจังหวัด
เชียงใหม
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สวนกลางมาแจงใหหนวยงานของตนรับทราบและปฏิบัต ิตามและจัดทําเอกสารตางๆ สงต อ
สวนกลาง
เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ 48 คือ เจาหนาที่ตํารวจที่มีหนาที่ออกตรวจตราความเรียบรอย
ตามจุดตรวจตางๆ รวมถึงมีหนาที่ออกไปดูสถานที่เกิดเหตุความไมสงบตามที่มีการรองเรียน (191)
และหากพบตัวผูกระทําความผิดก็จะนําตัวสงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ตอไป
พนักงานสอบสวน 49 คือ เจาหนาที่ตํารวจที่มีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานทําความเห็น
ควรสั่งฟองกรณีรูตัวผูกระทําความผิด ทําความเห็นควรสั่งไมฟองกรณีมีผูตองหาแตพยานหลักฐาน
ไมเพียงพอ และทําความเห็นควรงดการสอบสวนกรณีไมรูตัวผูกระทําความผิดเสนอตอพนักงาน
อัยการ
เมื่อ “การไมรับแจงความ” เปนสิ่งที่เจาหนาที่ตํารวจมักถูกคนไรบานหรือแมแตคนทั่วไป
ในสังคมเองกลาวหามาโดยตลอดซึ่งเปนขอกลาวหาที่เจาหนาที่ตํารวจเองก็รับทราบและอยากให
คนในสังคมรับรูถึงขอจํากัดและความจําเปนที่เจาหนาที่ตํารวจจะตองเผชิญ
แทจริงแลวการแจงความที่ผูเสียหายประสงคจะดําเนินคดีกับการแจงความเพื่อลงบันทึก
ประจํ าวันไวเป นหลั กฐานนั้นมี ความแตกต างกันเฉพาะการแจงความที่ ผูเสียหายประสงคจะ
ดําเนินคดีเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษเทานั้นที่เจาหนาที่ตํารวจหรือในที่นี้คือพนักงาน
สอบสวนจะดําเนินการสอบสวนตัวผูกระทําความผิดหรือสงเรื่องใหกับเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวน
หรื อสายสื บเพื ่ อสื บหาตั วผู  กระทํ าความผิ ดมาลงโทษ 50 ดั งนั ้ นก อนที ่ พนั กงานสอบสวนจะ
ดําเนินการใดๆ ตอไป พนักงานสอบสวนตองสอบถามผูเสียหายหรือบุคคลที่มารองทุกขหรือมาแจง
ความนั้นเสียกอนวาบุคคลดังกลาวเปนผูเสียหายที่แทจริง 51 และประสงคจะดําเนินคดีกับผูถูก
47

48

49

50

48

สัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2561 ณ สถานีตํารวจแหงหนึ่งในจังหวัด

เชียงใหม
49

สัมภาษณพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2561 ณ สถานีตํารวจแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม
เรื่องเดียวกัน.
51 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1(4)
มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้ ถาคําใดมีคําอธิบายไวแลว ใหถือตามความหมายดังไดอธิบายไว เวนแตขอความ
ในตัวบาทจะขัดกับคําอธิบายนั้น
(4) “ผูเสียหาย” หมายความถึง บุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคล
อื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได ดังบัญญัติไวใน มาตรา 4, 5 และ 6
50
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กลาวหาจริงๆ หรือไม 52 เพราะหากไมใชผูเสียหายที่แทจริงหรือมิไดประสงคจะนําตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษ สิ่งที่ผูเสียหายนํามาแจงตอเจาหนาที่ตํารวจนั้นก็มิใชคํารองทุกขที่พนักงาน
สอบสวนจะตองดําเนินการสอบสวนหรือหาพยานหลักฐานเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ
หลังจากมีการรองทุกขหรือแจงความแลวพนักงานสอบสวนก็จะดําเนินการเสาะหา
พยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของรวบรวมเพื่อทําสํานวนและเสนอความเห็นควรสั่งฟองเห็นควรสั่ง
ไม ฟ องหรือเห็ นควรงดการสอบสวนต อพนักงานอัยการซึ ่งการดําเนิ นกระบวนการทั้ งหมดนี้
พนักงานสอบสวนจะตองทําใหแลวเสร็จ กลาวคือตองทําสํานวนเสนอตอพนักงานอัยการใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน หากเปนคดีที่รูตัวผูกระทําความผิดและตองทําสํานวนใหแลวเสร็จ
ภายใน 3 เดือน หากเปนคดีที่ไมรูตัวผูกระทําความผิด 53 และแมจะสามารถทําเรื่องขอขยายระ
เวลาทําสํานวนได แตในทางปฏิบัติแลวการขอขยายระยะเวลาจะทําใหถูกผูบังคับบัญชาเพงเล็ง
และในขณะเดี ยวกั นหากพนั กงานสอบสวนไม สามารถสะสางหรื อทํ าสํ านวนคดี ท ี ่ ตนได ร ั บ
มอบหมายใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาก็จะถูกเพงเล็งจากผูบังคับบัญชาเชนกัน 54
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน 55 พนักงานสอบสวนไมสามารถกระทําไดเพียงลําพังแต
จําเปนจะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งเปนเรื่องที่ใช
ระยะเวลาที่ยาวนานและไมสามารถกําหนดระยะเวลาที่แนนอนได นอกจากนี้การที่ทรัพยากรดาน
เทคโนโลยีและการเก็บขอมูลทางทะเบียนราษฎรของไทยเราที่ยังคงรวมศูนยอยูที่สวนกลางและยัง
พึ่งพิงระบบเอกสารอยูมากทําใหในขณะนี้ยังไมสามารถใชการเทียบเคียงใบหนาผูตองสงสัยกับ
ผูกระทําความผิดตามหมายจับผานทางระบบออนไลนไดทําไดเพียงการเทียบเคียงลายนิ้วมือที่ก็
ยังคงตองสงไปใหสวนกลางเปนคนเทียบเคียงและสงผลกลับมาใหเทานั้น
51

52

53

54

52

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1(7)
(7) “คํารองทุกข” หมายความถึงการที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้
วามีผูกระทําความผิดขึ้นจะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม ซึ่งกระทําใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย และการ
กลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ
53 กองบัญชาการตํารวจนครบาล. คูมือการปฏิบัติงานดานการอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา เลมที่ 1 การทํา
สํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตํารวจนครบาล (กรุงเทพฯ:กองบัญชาการตํารวจนครบาล,
มปป.) 147-148.
54 สัมภาษณพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2561. ณ สถานีตํารวจแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม
55 เรื่องเดียวกัน.
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สิ่งที่ไดกลาวมาในขางตนนี้เปนเพียงกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องตนที่
พนักงานสอบสวนจะตองทําและเฉพาะกรณีที่รูตัวผูกระทําความผิดแลวเทานั้น หากเปนคดีที่ยังไม
รูตัวผูกระทําความผิด กลาวคือยังไมรูวาใครเปนคนราย พนักงานสอบสวนจะตองสงเรื่องใหกับ
เจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวนหรือสายสืบเพื่อดําเนินการสืบหาตัวผูกระทําความผิดมาให เพื่อให
พนักงานสอบสวนดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตอไป
จะเห็นไดวากระบวนการทํางานตางๆ ของพนักงานสอบสวนนั้นมีความซับซอนและ
จําเปนตองอาศัยระยะเวลาซึ่งเมื่อนํามาพิจารณาประกอบกับจํานวนคดีที่พนักงานสอบสวนแตละ
คนจะตองรับผิดชอบนั้นถือวาเปนงานที่หนักพอสมควรโดยหากเปนพนักงานสอบสวนที่อยูในเขต
พื้นที่อําเภอเมือง ในหนึ่งปพนักงานสอบสวน 1 คน อาจมีคดีที่ตองรับผิดชอบอยางนอย 300 คดี 56
นอกจากนี้เจาหนาที่ตํารวจยังตองเผชิญกับการ “ตัดงบ” ที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตาม
นโยบายที่สวนกลางมอบหมายมาไดและที่สําคัญที่สุดสิ่งที่ทําใหพนักงานสอบสวนมองวาเปน
อุปสรรคสําคัญในการทํางาน คือการทํางานที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระตองอยูภายใต
การบังคับบัญชาจากผูบังคับบัญชา หลายครั้งที่เจาหนาที่ตํารวจตองตกอยูในภาวะ “จําเปนจํา
ยอม” 57 เชนกัน
จากสิ่งที่กลาวมาขางตนจึงไมนาประหลาดใจนักหากพนักงานสอบสวนเลือกที่จะ “เปา
58
คดี” เมื่อมีคนมาแจงความแมพนักงานสอบสวนเองตางรูอยูแกใจวาในทางกฎหมายแลวตน
จะตอง “รับแจงความ” อันหมายถึงตองทําสํานวนคดีทุกคดีและตนไมมีอํานาจในการไกลเกลี่ยแต
เนื่องจากขอจํากัดหลายๆ ดานไมวาจะเปนดานกําลังคน ทรัพยากร หรือแมแตงบประมาณทําให
พนักงานสอบสวนตองใชวิธีการปลอยใหผูเสียหายและผูกระทําความผิด “ตกลงกันเอง” ซึ่งหากไม
สามารถตกลงกันไดพนักงานสอบสวนจึงจะรับเปนคดีเพื่อใหการทํางานสามารถดําเนินตอไปได
แตอยางไรก็ตามมิใชทุกคดีที่พนักงานสอบสวนจะเลือกใชวิธีการดังกลาวไดเฉพาะคดีที่
พนักงานสอบสวนพิจารณาแลววาไมรายแรงหรือเปนความผิดตอสวนตัวเทานั้นที่ใชวิธีการนี้ หากเปน
คดีความผิดรายแรงหรือคดีความผิดอาญาแผนดิน อาทิ ทํารายรางกายอันตรายสาหัส ความผิด
เกี่ยวกับเพศหรือฆาคนตายเหลานี้พนักงานสอบสวนจะรับทําเปนคดีทุกคดีไมอาจเลือกได
55

56

57

56

สัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจสายอํานวยการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ณ สถานีตํารวจแหงหนึ่งในจังหวัด

เชียงใหม
57
58

เรื่องเดียวกัน.
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4.3 ทัศนคติและวิธีการที่เจาหนาที่ตํารวจใชกับคนไรบาน
จากการสัมภาษณทําใหเห็นวาทัศนคติที่เจาหนาที่ตํารวจมีตอคนไรบานแบงออกเปน 2
ประเภทดวยกัน ประเภทแรก มองวาคนไรบานเปนปญหาและไมนาไววางใจ สวนประเภทที่สอง
มองวาคนไรบานเปนเพียงผูปวยทางจิตหรือเปนเพียงคนวิกลจริตที่ใชชีวิตบนที่สาธารณะเทานั้น
หากไมไดกอความเดือดรอนใหแกผูใดเจาหนาที่ตํารวจก็จะไมเขาไปยุงเกี่ยว
“อยางบางทีตํารวจเอา (คนไรบาน) ไปสงที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลเองยังไมอยากจะ
รับไวเลยเพราะมันเปนโรคมันเปนอะไรมารึเปลาก็ไมรูหรือมันหนีคดีมารึเปลา” 59

สําหรับเจาหนาที่ตํารวจที่มองวาคนไรบานเปนปญหาและไมนาไววางใจนั้น แมจะมี
ทัศนคติดังกลาวแตก็ไมปฏิเสธวาในปจจุบันหนวยงานตํารวจเองยังไมมีมาตรการที่ชัดเจนที่จะใช
กับกลุมคนไรบาน การปฏิบัติตนของเจาหนาที่ตํารวจในปจจุบันเกิดจากการแนะนําของเจาหนาที่
ตํารวจรุนพี่เทานั้นวาควรทําอยางไรกับคนไรบานที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ของตนซึ่งในปจจุบันมีเพียง
2 แนวทาง 60 คือ หนึ่งนําตัวคนไรบานนั้นออกไปจากเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน โดยจะนําตัวขึ้นรถ
กระบะแลวนําไปไวยังเขตทองที่อื่นหรือ สองนําตัวคนไรบานไปสงไวยังโรงพยาบาลที่รักษาโรคทาง
จิต (ในที่นี้คือโรงพยาบาลสวนปรุง) แลวปลอยใหเปนหนาที่ของโรงพยาบาลวาจะนําตัวคนไรบาน
นั้นสงตอไปยังที่ใด
59

“พูดตรงๆ เลยคือถาไมมีใครแจงเราก็จะไมไปยุงอะไรกับเคา ลาสุดเจอลุงที่ดูเหมือนสติ
ฟนเฟอนนิดหนอยเคาไปนั่งอยูบนเกาะกลางถนนตรงแยกเชียงใหมภูคําผมก็เลยไปพา
เคาออกมานํามาอยูในที่ปลอดภัย (ฟุตบาท) แลวถาเคาตองการไปไหนถาไมติดภารกิจ
เราก็สามารถพาไปสงได” 61
60

แตสําหรับเจาหนาที่ตํารวจที่มองวาคนไรบานเปนเพียงบุคคลวิกลจริตที่ใชชีวิตเรรอน ไม
มีที่อยูเปนหลักแหลงนั้นโดยทั่วไปแลวเจาหนาที่ตํารวจจะไมเขาไปยุงเกี่ยวดวยหากไมมีผูรองเรียน

59
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เรื่องเดียวกัน.
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เขามา 62 โดยเหตุรองเรียนสวนมากมักเปนกรณีที่คนไรบานไปอาศัยหลับนอนในบริเวณหนาอาคาร
ที่พักอาศัยของชาวบานทําใหชาวบานหวาดกลัวและไมไววางใจจึงรองเรียนใหเจาหนาที่ตํารวจมา
นําตัวออกไปจากบริเวณดังกลาวซึ่งเมื่อนําตัวออกมาแลวเจาหนาที่ตํารวจก็จะพาตัวไปสงยังสถานที่
ที่คนไรบานดังกลาวตองการไปสวนมากก็จะเปนสถานีขนสงหรือสถานีรถไฟแมสุดทายจะพบวาคน
ไรบานดังกลาวจะกลับมาอยูในสถานที่เดิมเมื่อเวลาผานไปไมนานก็ตาม
อยางไรก็ตามแมเจาหนาที่ตํารวจจะมีทัศนคติตอคนไรบานแตกตางกันแตมีสิ่งหนึ่งมี
ความเห็นตรงกันคือในปจจุบันยังไมมีแนวทางปฏิบัติตอคนไรบานที่เปนทางการและเจาหนาที่
ตํารวจเองก็ไมรูวาควรจะจัดการกับคนไรบานอยางไรมีเพียงแนวปฏิบัติที่เปนการปฏิบัติตอๆ กัน
มาอันมีลักษณะเปนการแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้นและไมวาจะมีทัศนคติตอคนไรบานอยางไร อีก
สิ่งหนึ่งที่เจาหนาที่ตํารวจทุกนายรวมถึงเจาหนาที่ตํารวจที่มีประสบการณทํางานเกือบ 30 ป 63
ตอบตรงกันคือยังไมเคยทําคดีที่คนไรบานตกเปนผูเสียหายหรือแมแตเปนผูกระทําความผิดเลยและ
หากจะมีเจาหนาที่ตํารวจก็มิไดเลือกปฏิบัติตอคดีของคนไรบานใหแตกตางไปจากคดีของบุคคล
ทั่วไปเนื่องจากหากเปนกรณีความผิดเล็กนอยหรือคดีความผิดตอสวนตัวโดยทั่วไปแลวเจาหนาที่
ตํ ารวจก็เลื อกที่ จะให มี การตกลงกันในชั ้ นพนั กงานสอบสวนมากกวาที ่ จะทํ าสํ านวนแล วทํ า
ความเห็นสงไปใหพนักงานอัยการโดยหนึ่งในพนักงานสอบสวน 64 ที่ผูเขียนทําการสัมภาษณได
แสดงทัศนคติเกีย่ วกับเรื่องความยุติธรรมไววา
61

62

63

“คําวา “ความยุติธรรม” มันไมไดอยูที่ชั้นศาล ความยุติธรรมคือการที่ผูตองหาและ
ผูเสียหายเดินกลับไปพรอมกันพรอมรอยยิ้มคุยกันไดแฮปปมันจําเปนเหรอที่ความ
ยุติธรรมจะตองมาจากศาลอยางเดียวอันนี้คือความคิดสวนตัว อยางบางทีมาแจงความ
หมิ่นประมาทดากันกลางตลาดเปนความผิดอาญาแผนดินแตถาเคาคุยกันสองคน โดย
ไมมีการรองทุกขขอโทษขอโพยกันเรียบรอยจําเปนดวยเหรอที่ตองขึ้นศาล ดังนั้นความ
ยุติธรรมมันก็อยูที่ความพอใจของทั้งสองฝายคนภายนอกมองวาทําไมเปาคดีแตถาทํา
แลวเคาไดอะไรขึ้นมาละก็ในเมื่อเคาก็โอเคกันแลวมันไมใชคดีรายแรงอยางฆาขมขืนอัน
นี้มันเปาไมไดหรอกแตอันนี้มันคุยกันไดมันก็ควรคุยกัน”

62

เรื่องเดียวกัน.
สัมภาษณพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ณ สถานีตํารวจแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม
64 สัมภาษณพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2561 ณ สถานีตํารวจแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม
63

129

CMU Journal of Law and Social Sciences Vol.12 No. 1

จากการสัมภาษณทั้งคนไรบานและเจาหนาที่ตํารวจที่ไดกลาวมาขางตนพบวาการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมของคนไรบานนั้นมีอุปสรรคมากมาย ทั้งจากตัวคนไรบานเองและจากความ
เปน “ระบบ” ของกระบวนการยุติธรรม กลาวคือในดานทัศนคติที่คนไรบานมีตอตนเองนั้นคนไร
บานมองวาตนเปนบุคคลชายขอบของกระบวนการยุติธรรมมองวาเมื่อเกิดปญหาหรือถูกลวงละเมิด
ตนจะไมไดรับความสนใจจากเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่รัฐอื่น ๆ นอกจากนี้การเลือกที่จะเขา
หรือไมเขาสูกระบวนการยุติธรรมของคนไรบานนั้นมีสิ่งที่ตองคํานึงมากกวาคนทั่วไปในสังคมเพราะ
นอกจากเรื่องคาใชจาย ระยะเวลา หรือแมแตโอกาสในการชนะคดีแล คนไรบานยังตองคํานึงถึง
ความเสี่ยงที่จะตกเปนผูตองหาในคดีอื่นและอาจถูก “เอาคืน” จากคูกรณีไดและที่สําคัญที่สุดการ
เขาไปสูกลไกของกระบวนการยุติธรรมในโลกของกฎหมายนั้น ไมใชสิ่งที่คนไรบานจะสามารถทําได
เหมือนดังเชนคนทั่วไปเพราะในโลกของความเปนจริง ความเปน “ระบบ” และความซับซอนของ
กระบวนการยุติธรรมสงผลใหการพิสูจนถึงความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดมี
“ตนทุน” ที่ตองจาย ไมวาจะเปน เงิน ความรู หรือระยะเวลาสิ่งเหลานี้สอดคลองกับขอมูลของ
“รายงานการวิจัยการสํารวจขอมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไรบานในเขตกรุงเทพมหานครและ
พื้นที่เกี่ยวเนื่อง” ที่พบวาคนไรบานรอยละ 32.5 เคยมีประสบการณในชวงที่ใชชีวิตเปนคนไรบาน
ตกเปนเหยื่อของการละเมิดและความรุนแรงจากคนในสังคม ไมวาจะเปนผูใชสารเสพติด วัยรุนที่
คึกคะนองหรืออันธพาล และรอยละ 41.4 เคยขอความชวยเหลือจากตํารวจ คนไรบานดวยกัน รวม
ไปถึงเจาหนาที่ของรัฐ 65 จึงอาจกลาวไดวาโดยทั่วไปแลวเมื่อเกิดปญหาใดๆ ขึ้นดวยขอจํากัดที่ได
กลาวมาในขางตนทําใหคนไรบานมักจะเลือกใชวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนั้นดวยตัวเองมากกวาที่
จะพึ่งกลไกทางกฎหมาย
อยางไรก็ตาม แมคนไรบานสวนใหญจะมองวาตํารวจไมสนใจในคดีของคนไรบานแตก็มี
บางกรณีที่คนไรบานเลือกที่จะเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชนกันหากกรณีดังกลาวเปนเรื่องที่คนไร
บานมองวามีความสําคัญมากพอ อาทิเรื่องที่อาจทําใหตนตองตกเปนผูที่พัวพันกับยาเสพติด ใน
กรณีนี้คนไรบานเลือกที่จะเขาสูกระบวนการยุติธรรมดวยการ “แจงความ” แตการแจงความนี้มิได
หมายความวาคนไรบานเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมวาจะสามารถปกปองคุมครองและนําตัว
ผูกระทําความผิดมาลงโทษไดแตเปนการแจงความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและปองกันตนเอง
64

65

อนรรฆ พิ ท ั ก ษ ธ านิ น , รายงานวิ จั ย “การสํ า รวจข อ มู ล ทางประชากรเชิ ง ลึ ก ของคนไร บ า นในเขต
กรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง, (กรุงเทพ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2559), 112.
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เทานั้นดวยทัศนคติดังกลาวของคนไรบานจึงอาจกลาวไดวามายาคติที่คนทั่วไปเชื่อวาคนไรบานเปน
คนอันตรายเสี่ยงตอการกออาชญากรรมนั้นไมใชความจริงทั้งหมดในความเปนจริงกลับเปนคนไร
บานเองที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรงที่ยากตอการขอความชวยเหลือและไดรับการปกปองจาก
กระบวนการยุติธรรมที่แมแตการ “แจงความ” อันเปนสิ่งที่คนทั่วไปมองวาเปนเรื่องพื้นฐานที่สุดที่
จะทําเมื่อตนตกเปนผูเสียหายหรือถูกลวงละเมิด แตสําหรับคนไรบานแลวกระบวนการยุติธรรมนั้น
มี “ตนทุน” และ “ราคา” ที่ตองจาย โดยเปนตนทุนและราคาที่แพงเกินกวาที่คนไรบานคนหนึ่งจะ
สามารถจายได
สําหรับเจาหนาที่ตํารวจแมจะมีทั้งสวนที่มองวาคนไรบานเปนภาระของสังคมและสวนที่
มองวาคนไรบานเปนผูปวยทางจิตที่ควรตองไดรับการรักษาพยาบาลก็ตาม แตเจาหนาที่ตํารวจก็
ยืนยันไดวาการ “เลือก” ที่จะรับหรือไมรับทําสํานวนคดีนั้นไมไดเลือกเพราะ “สถานะ” ของบุคคล
กลาวคือ ไมวาจะเปนคนไรบานหรือไมก็ตามหากเปนเรื่องที่ผูกระทําความผิดและผูเสียหาย
สามารถตกลงกันได เจาหนาที่ตํารวจก็เลือกที่จะใหมีการ “ไกลเกลี่ย” กันมากกวาที่จะทําสํานวน
คดี โดยเจาหนาที่ตํารวจมองวาการเลือกรับทําสํานวนหรือการเลือกที่จะดําเนินคดีไปตามขั้นตอน
ของกฎหมายหรือไมนั้นเปนสิ่งที่จําเปนตองทําเนื่องจากขอจํากัดเรื่องทรัพยากรและงบประมาณ
อยางไรก็ตามเจาหนาที่ตํารวจไดยอมรับวาในปจจุบันยังไมมีมาตรการที่ชัดเจนที่จะใชกับคนไรบาน
การจัดการกับคนไรบานจะเปนไปในลักษณะ “เฉพาะหนา” ซึ่งโดยทั่วไปแลวเมื่อเจอกับคนไรบาน
หากไมมีประชาชนรองเรียนเจาหนาที่ตํารวจก็จะไมเขาไปยุงเกี่ยวแตหากมีประชาชนรองเรียนเขา
มาเจาหนาที่ตํารวจจึงจะเขาไปจัดการกับคนไรบานซึ่งวิธีการจัดการดังกลาวเปนวิธีที่ปฏิบัติตอๆ
กันมาจากรุนสูรุน มีอยู 2 วิธีดวยกัน คือ หนึ่งการนําคนไรบานไปปลอยในเขตทองที่อื่นและ สอง
คือการนําตัวคนไรบานไปสงที่โรงพยาบาลและปลอยใหเปนหนาที่ของโรงพยาบาลที่จะจัดการ
ตอไปซึ่งหากเลือกไดเจาหนาที่ตํารวจก็จะทําใหปญหาของคนไรบานไมปรากฏในระบบเนื่องจากไม
ตองกังวลวาตนจะถูกคนไรบานรองเรียนอันจะนํามาซึ่งการถูกตรวจสอบและถูกลงโทษในภายหลัง
ดังนี้ เมื่อมองผานมุมมองของทั้งคนไรบานและเจาหนาที่ตํารวจแลวจะพบวาคนไรบานมี
ขอจํากัดที่เปนอุปสรรคตอการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมมากกวาคนทั่วไป ทั้งนี้ไมวาจะเปน
อุปสรรคที่เกิดจากทัศนคติที่คนไรบานมองวาตนเองนั้นไรคาและไมมีคนใหความสนใจในปญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองหรือแมแตอุปสรรคที่เกิดจากทัศนคติของผูบังคับใชกฎหมายอยางเจาหนาที่
ตํารวจหรือแมแตทัศนคติของผูคนในสังคมที่ทําใหการบังคับใชกฎหมายที่เกิดขึ้นในความเปนจริง
นั้นแตกตางและไมอาจเปนดังที่บัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรได
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แตอยางไรก็ตามทัศนคติและมุมมองที่ปรากฏในบทความนี้เปนเพียงความเห็นและ
มุมมองของคนไรบานกับเจาหนาที่ตํารวจเพียงไมกี่คนที่ผูเขียนสามารถเขาไปสอบถามและพูดคุย
อยางไมเปนทางการดวยเทานั้นคงไมสามารถนํามาใชตัดสินถึงทัศนคติหรือมุมของของคนไรบาน
และเจาหนาที่ตํารวจทุกนายอยางเหมารวมไดแตผูเขียนก็หวังเปนอยางยิ่งวาบทความนี้จะนําเสนอ
ใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคที่ทั้งคนไรบานและเจาหนาที่ตรวจตองเผชิญเพื่อสรางความเขาใจกัน
ระหว างคนไรบ  านและตํ ารวจรวมถึ งทุ กภาคส วนที ่ เกี่ ยวข องเพื ่ อนํ าไปสู  การแก ไขปรั บปรุ ง
กระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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