รายงานสรุปผลการดาเนินการ
“การป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง”
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

โดย

กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร สานักบริหารกลาง

สารบัญ
หน้า
หลักการและเหตุผลโครงการ

1

วัตถุประสงค์โครงการ

๑

กรอบโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม

๒

ระยะเวลาและสถานที่

๒

วิทยากร

๒

วิธีการฝึกอบรม

๓

สรุปสาระสาคัญเนื้อหาการฝึกอบรม

๓

ภาคผนวก
- กาหนดการฝึกอบรม

๒๐

๑

สรุปผลการดาเนินการ
“การป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง”
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
หลักการและเหตุผลโครงการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีภารกิจสาคัญในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรื อ แก้ ไขการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การเยี ย วยาผู้ ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศ พร้อมเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทางาน
เพื่ อ ความผาสุ กของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ ส่ ว นรวมของชาติ เป็ น ส าคั ญ โดยมี ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทาหน้าที่ในการอานวยความสะดวก และสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น บุ ค ลากรส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงจาเป็นต้องได้รับ การพัฒ นาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ความรู้และทักษะในการปฏิ บัติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องอาศัย
องค์ ค วามรู้ ห ลากหลายแบบสหวิ ท ยาการ รวมถึ งทั ก ษะเฉพาะทางซึ่ ง ต้ อ งมี ค วามเหมาะสม ทั น ต่ อ
สถานการณ์ทางสังคมและปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และซับซ้ อน
มากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กาหนดจัด
โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและขีดสมรรถนะด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดทารายงานและข้อเสนอมาตรการ หรือแนวทางในการป้องกันแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมถึงองค์ความรู้ในประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ที่สังคมให้ความสนใจในปัจจุบัน
เช่น การซ้อมทรมาน การบังคับบุคคลให้สูญหายหรือการอุ้มหาย เป็นต้น
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้บุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้
ในมิติด้านสิ ท ธิมนุ ษ ยชน รวมถึงได้รั บ การพั ฒ นาสมรรถนะที่ จาเป็ นในการปฏิบั ติงานด้านการส่ งเสริม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๒
กรอบโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันการทรมาน” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยการดาเนินการ ๒ ช่วง โดยในช่วงที่ ๑
เป็นการฝึกอบรม “การป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง”
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทาทรมาน
๒. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ประเภทของความรุนแรง หลักการและ
กลไกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทาทรมาน
๓. แนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์และทางกฎหมาย เพื่อนาไปปรับใช้ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง/ข้อมูลจากผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
๔. วิธีการดูแลเยียวยาเหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม: ครอบครัว ภรรยา บุตร และชุมชน
จากการกระทาที่รุนแรง/การกระทาทรมาน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเป็นระบบ
๕. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ระยะเวลาและสถานที่
จานวน ๓ วันทาการ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (กาหนดการแนบท้าย)
วิทยากร
๑. นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
๒. นายพิทยา จินาวัฒน์
๓. นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ปรึกษาประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้อานวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
๔. Dr.Laurent Subilia
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง สมาพันธรัฐสวิส
๕. Ms.Camelia Doru
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บข้อมูลและบันทึกการ
สืบสวนสอบสวนกรณีอาชญากรรม ประเทศโรมาเนีย
๖. Mrs.Chakiba Marcolan-El Jaouhari ผู้มีประสบการณ์ทางานในด้านการปฏิบัติต่อ
กลุ่มเปราะบาง และการฟื้นฟูเหยื่อจากการ
ถูกทรมานและความรุนแรง สมาพันธรัฐสวิส
๗. Mr.Arnaud Chaltin
ผู้แทนสานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ
๘. นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
ผู้อานวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

๓
วิธีการฝึกอบรม
การฝึกอบรม “การป้ องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความรุน แรง” มีรูป แบบวิธีการฝึ กอบรมทั้ ง ในห้ องเรียน และในรูปแบบออนไลน์ ผ่ านโปรแกรม Zoom
Meeting โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ดังนี้
๑. ในห้องเรียน จานวนประมาณ ๖๐ คน ประกอบด้วย
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
- ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม
๒. ในรูปแบบออนไลน์ จานวนประมาณ ๖๐ คน ประกอบด้วย
- เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ภาคใต้
- เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
- ผู้แทนองค์กรเครือข่ายภาครัฐ เช่น กรมต่าง ๆ ในกระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) สานักงาน
อัยการสูงสุด สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รวมทั้งผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม
สรุปสาระสาคัญเนื้อหาการฝึกอบรม
การฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การเสวนา หัวข้อ “สาระสาคัญ และหลักการพื้น ฐานเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไข
ปั ญ หาการกระท าทรมาน” โดยมี นางสาวปิ ติ ก าญจน์ สิ ท ธิ เดช กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
เป็ นผู้ ดาเนิ น การเสวนา พร้อมด้วย นายพิทยา จินาวัฒ น์ ที่ปรึกษาประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อานวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ร่วมเสวนา สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.1 การทรมานมีที่มาอย่างไร เกิดขึ้นเมื่อใด เหตุใดจึงต้องกระทาทรมาน
“การทรมาน” พบหลักฐานปรากฏตั้งแต่สมัยยุคเมโสโปเตเมีย (ก่อนคริสต์ศักราช
เมื่ อ ราว ๓,๕๐๐ ปี ) การทรมานได้ ก่ อ เกิ ด และถู ก พั ฒ นาควบคู่ ไปกั บ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ แ ละสั งคม
เนื่องจากเมื่อใดที่มนุษย์ได้มาอาศัยอยู่ร่วมกันและพัฒนาเป็นสังคม สิ่งที่มักตามมาเสมอ คือ “การเกิดความ
ขัดแย้งต่อกัน ” ทั้งระหว่างบุคคล ชุมชน หรือเมือง/รัฐ โดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ได้นาไปสู่การกระทา
ทรมาน
ในอดีต การกระทาทรมานเกิดมาจากความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อสิ่ งศั กดิ์สิทธิ์ห รือ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อันทาให้มนุษย์กระทาทรมานต่อมนุษย์หรือสัตว์เพื่อเป็นการถวายหรือบูชายัญ
ให้ช่วยปกป้อง คุ้มครอง หรือกาจัดสิ่งชั่วร้ายและอัปมงคลต่าง ๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อชุมชน นอกจากนี้
การทรมานยังเกิดจากสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดของมนุษย์ จึงทาให้การทรมานถูกนาไปใช้
เป็ นเครื่องมือในการต่อสู้ระหว่างรัฐหรือชุมชน (เช่น ทรมานฝ่ายที่แพ้สงคราม) การล่าอาณานิคม (เช่น
การเป็นเชลย หรือทาส) รวมถึงนาไปใช้ในทางศาสนาเพื่อลงโทษผู้กระทาความผิด (เช่น การล่าแม่มด)
ในปัจจุบัน การทรมานถูกนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขหรือวิธีการในการปกครอง
คนในชาติ (เช่น การจ าคุก การลงโทษ) นอกจากนี้ การทรมานยังถูกนาไปใช้เพื่ อบังคับ ให้ รับสารภาพ

๔
ให้ข้อมูลข่าวสาร และข่มขู่ให้หวาดกลัว อย่างไรก็ดี “การทรมาน” ถือเป็นสิ่งต้องห้าม เนื่องจากขัดกับข้อ ๕
ของปฏิ ญ ญาสากลว่าด้ ว ยสิ ท ธิม นุ ษ ยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)๑ ข้ อ 7
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights: ICCPR)๒ และอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทรมาน และการกระท าอื่ น ๆ
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment: CAT)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ตารางเปรียบเทียบกลุ่มบุคคลที่กระทาทรมาน กับผู้ถูกทรมาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
บุคคล/องค์กรที่กระทาทรมาน
บุคคลที่ถูกทรมาน
อดีต กษัตริย์/ผู้ปกครอง แม่ทัพในการรบ
๑. ผู้แพ้สงคราม ทหารฝ่ายศัตรู เชลย ทาส
ผู้นาองค์กรศาสนา ศาลศาสนา
๒. ผู้ฝ่าฝืน คนนอกศาสนา ผู้ถูกหาว่าเป็นแม่มด
พ่อค้าทาส นายทาส/ค้ามนุษย์ นายจ้าง
๓. ทาส แรงงาน ผู้ให้บริการ/ทาสยุคใหม่
ผู้ปกครองเผด็จการ
๔. ผู้ต่อต้าน ผู้ขัดคาสั่ง ผู้มีความเห็นต่าง
เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคง ผู้บังคับใช้
๕. ผู้เห็นต่าง ผู้ฝ่าฝืน ผู้ก่อการร้าย ผู้ต้องหา
กฎหมาย
ผู้ต้องขัง

1.๒ แนวคิดของ “การห้ามการทรมาน” เริ่มต้นเมื่อใด
การสู้ รบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ได้ พ รากชีวิตมนุ ษ ย์ไปไม่ น้ อยกว่า
๖๐ ล้ านคน และยั งส่ งผลกระทบในด้านอื่น ๆ ต่ อความเป็นอยู่และศักดิ์ศรีของมนุ ษย์ ทั้งในรูปแบบของ
ความอดอยาก การทรมานนักโทษ การใช้แรงงานเยี่ยงทาส และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ดังนั้น ภายหลังการสิ้นสุด
ของสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงได้มีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อให้ประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติได้ให้ คามั่น ว่าจะร่วมกันป้องกันมิให้เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวขึ้นอีก และร่วมจัดทา
“ปฏิ ญญาสากลว่าด้ วยสิ ทธิมนุ ษยชน (UDHR)” เพื่ อ ประกั น สิ ท ธิแ ละเสรีภ าพขั้ น พื้ น ฐานของปั จ เจกชน
ทั่วทุกแห่ง โดยต่อมา UDHR ได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
ค.ศ. 1948 (วันสิทธิมนุษยชนสากล) อันถือได้ว่า UDHR เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ฉบับแรกของโลก
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน และเป็นรากฐานให้แก่สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทุกฉบับ
ในส่ ว นของแนวคิดเรื่อง “การห้ ามการทรมาน” ได้เริ่มเมื่ อปี ๑๙๗๐ โดยองค์ กร
Amnesty International ได้ทาการรณรงค์ระดับโลกในเรื่อง “การต่อต้านการทรมาน” ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวได้นาไปสู่การจัดทาและรับรอง “อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (CAT)” ในปี ค.ศ. ๑๙๘๔ หรือ
พ.ศ. ๒๕๒๗ จึงถือได้ว่าองค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทสาคัญในการระดมพลังเพื่อป้องกันมิให้รัฐบาล
ของประเทศต่าง ๆ ดาเนินการกระทาทรมานต่อประชาชน
1.๓ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน (CAT)
ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี อนุ สั ญญาว่ าด้ วยการต่ อต้ านการทรมาน (CAT) โดยการ
ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
๑

ข้อ ๕ ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) บัญญัติว่า “บุคคลใดจะถูกกระทาการทรมาน หรือการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรีไม่ได้”
๒ ข้อ 7 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) บัญญัติว่า “บุคคลจะถูก ทรมาน หรือได้รับการปฏิบั ติ
หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษ ยธรรมหรือต่า ช้ามิได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์
โดยปราศจากความยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั้นมิได้”

๕
อนุ สั ญ ญา CAT มี จุด มุ่ งหมายให้ รัฐ ภาคีแ ต่ล ะรัฐ ด าเนิ น มาตรการทางนิ ติ บั ญ ญั ติ
บริ ห าร ตุ ล าการ หรื อ มาตรการอื่ น ๆ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ป้ องกั น มิ ให้ เกิ ด การกระท าการทรมานโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐในอาณาเขตซึ่งอยู่ภายใต้เ ขตอานาจรัฐ ประกอบด้วย ๓๓ ข้อ แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ ตั้งแต่ข้อ 1 – 16 เป็นการกล่าวถึงคานิยามของการทรมาน บทบัญญัติว่าด้วยการกาหนดให้การ
ทรมานเป็นความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา เขตอานาจที่เป็นสากลเกี่ยวกับความผิดการทรมาน
และหลั กการส่ งผู้ ร้ ายข้ามแดน ส่ วนที่ ๒ ตั้งแต่ข้อ 17 – 24 เป็ น การกล่ าวถึงการน าบทบั ญ ญั ติไปใช้
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ (CAT Committee) และ ส่วนที่ ๓ ตั้งแต่ข้อ 25 - 33
เป็นการกล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคี ผลใช้บังคับการแก้ไขอนุสัญญา โดยเฉพาะข้อสงวน การแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติของอนุสัญญาและการระงับข้อพิพาท
นอกจากนี้ ไทยยังมีคาแถลงตีความ (declaration) ในข้อ 1 เรื่องคานิยามของคาว่า
“การทรมาน” ข้อ 4 เรื่องการกาหนดให้การทรมานทั้งปวงเป็นความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา
และข้อ 5 เรื่องให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการต่าง ๆ ที่อาจจาเป็นเพื่อให้ตนมีเขตอานาจเหนือความผิดที่อ้างถึง
ตามข้อที่ 4 ของอนุสัญญาฯ โดยทั้งสามข้อให้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน ในส่วนของข้อสงวน (reservation) ไทยมีข้อสงวน ข้อ 30 วรรคหนึ่ง โดยไทยไม่รับข้อผูกพันตามข้อ
ดังกล่าว ซึ่งการจัดทาข้อสงวนในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ยอมรับอานาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
เป็นการล่วงหน้า เว้นเสียแต่ว่าจะพิจารณาเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป
1.๔ มาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทรมานฯ มีดังนี้
1.๔.๑ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (OPCAT) มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ป้ อ งกั น การทรมานฯ โดยก าหนดให้ จั ด ตั้ ง กลไกระดั บ ชาติ เพื่ อ ป้ อ งกั น การทรมานฯ (National
Preventive Mechanism : NPM) รวมถึงยอมรับอานาจกลไกป้องกันการทรมานฯ ของสหประชาชาติ
(Subcommittee on Prevention of Torture: SPT) ปัจจุบัน ไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT
1.๔.๒ พิธีสารอิสตันบูล : คู่มือการสืบสวนสอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรณีการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายี
ศั ก ดิ์ ศ รี (Istanbul Protocol : Manual on the Effective Investigation and Documentation of
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) วัตถุป ระสงค์เพื่ อ
กาหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวนและบันทึกข้อมูลและพยานหลักฐานกรณีทรมานฯ อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พิธีสารอิสตันบูลไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศแต่มีการอบรมให้ความรู้ Istanbul
Protocol เพื่อเพิ่มทักษะให้ เจ้าหน้ าที่บั งคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอย่าง
ต่อเนื่อง
1.๔.๓ พิ ธีส ารมิน นิ โซตาว่าด้ว ยการสื บ สวนสอบสวนกรณี ที่ ต้องสงสั ยว่าเป็น การ
เสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย (ค.ศ. 2016) : คู่มือฉบับแก้ ไขปรับปรุงแล้วของสหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีการสังหารนอกกฎหมาย ตามอาเภอใจ และ
โดยการพิ จ ารณ าอย่ า งรวบรั ด (The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially
Unlawful Death (2016) : Revision of the United Nations manual on the effective
prevention and investigation of extra-legal, arbitrary and summary executions) วัตถุป ระสงค์
เพื่อกาหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตโดยมิชอบ ทั้งนี้ พิธีสารมินนิโซตาไม่ใช่กฎหมาย
ระหว่างประเทศ แต่มีการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ มทักษะให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง

๖
1.๔.๔ หลักการสัมภาษณ์ อย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อการสอบสวนและการรวบรวม
ข้อมูล (Principles on Effective Interviewing for Investigations and information Gathering) หรือ
Mendez Principles เพื่อกาหนดแนวทางสอบสวนแบบใหม่ที่เน้นการสัมภาษณ์เพื่อ “ค้นหาความจริง”
โดยนาหลักจิตวิทยาเข้ามาช่วย ทั้งนี้ หลักการดังกล่าวไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศแต่อยู่ระหว่างการ
หารือในระดับระหว่างประเทศเพื่อยกระดับเป็น “protocol”
1.๕ หน่วยงานภาครัฐของไทยที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา CAT
หน่ วยงานภาครั ฐของไทยที่ รับผิ ดชอบการปฏิบั ติตามพั นธกรณี อนุ สั ญญา CAT คื อ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีหน้าที่และอานาจในการดาเนินงานตามพันธกรณี
๔ ประการ ได้แก่
1.5.1 การประกั นให้ เกิ ดสิ ทธิ ตามอนุ สั ญ ญาฯ (guarantee) เช่ น การจั ดท า (ร่ าง)
พระราชบั ญญั ติ ป้ องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้ บุ คคลสู ญหาย พ.ศ. .... โดยในชั้นนี้
อยู่ระหว่างการเสนอต่อสภา
1.5.2 การปฏิ บั ติ ให้ เกิ ดสิ ท ธิ ตามอนุ สั ญ ญาฯ (implementation) เช่ น การจั ดตั้ ง
คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทาทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ซึ่งประกอบไปด้วย
๔ คณะย่ อ ย ได้ แก่ (๑) คณะอนุ กรรมการคั ดกรองกรณี ถู กกระท าทรมานและถู กบั งคั บให้ หายสาบสู ญ
(๒) คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและตรวจสอบกรณี ถู ก กระท าทรมานและถู ก บั ง คั บ ให้ ห ายสาบสู ญ
(๓) คณะอนุกรรมการเยียวยากรณีถูกกระทาทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ และ (๔) คณะอนุกรรมการ
ป้องกันการกระทาทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ
1.5.3 การเผยแพร่หลักการและสาระสาคัญของอนุสัญญาฯ ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่าง
กว้างขวาง (Raising Awareness) เช่น การจัดทาหลักสู ตร คู่มือ และการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อนุสัญญา CAT แก่ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.5.4 การจั ดทารายงานประเทศ (country report) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาอนุสัญญาฯ
1.๖ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติป้ องกัน และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้ บุ คคล
สูญหาย พ.ศ. ....
ความเป็ น มา นั บ ตั้ งแต่ เข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญา CAT กระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ ศึ ก ษา
แนวทางแก้ ไขกฎหมายให้ ส อดคล้ องกั บ อนุ สั ญ ญาฯ โดยในเบื้ อ งต้ น ได้ ศึ กษารูป แบบของการเพิ่ มฐาน
ความผิดในประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ต่อมาปี ๒๕๕๗ ภายหลัง
จากที่ คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนาเสนอรายงานประเทศด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสหประชาชาติฯ
และได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทากฎหมายรองรับอนุสัญญาฯ จึงได้กลับมาทบทวนรูปแบบ
การยกร่างกฎหมายรองรับอนุสัญญาฯ โดยเปลี่ยนเป็นการจัดทาพระราชบัญญัติเฉพาะ และนาหลักการของ
อนุสัญญาอุ้มหายมารวมเป็นร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเดียว เนื่องจากมีลักษณะความผิดที่ใกล้เคียงกับการ
ทรมานฯ จากนั้น ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ยกร่าง พระราชบัญญัติดังกล่าวและเสนอเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาตามลาดับ โดยสถานะปัจจุบัน คณะกรรมาธิการวิสามัญอยู่ระหว่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (ข้อมูล ณ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕)

๗
(ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 46 มาตรา
อารัมภบท
(มาตรา 1 - 4)
หมวด 1 บททั่วไป
(มาตรา 5 - 13)

หมวด 2 คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทรมานและ
การกระทาให้บุคคลสูญหาย
(มาตรา 14 - 22)
หมวด 3 การป้องกันการทรมาน
และการกระทาให้บุคคลสูญหาย
(มาตรา 23 - 31)
หมวด 4
การดาเนินคดี
(มาตรา 32 - 37)
หมวด 5
บทกาหนดโทษ
(มาตรา 38 - 45)
บทเฉพาะกาล
(มาตรา46)

เป็นการกล่าวถึงการกาหนดชื่อร่างพระราชบัญญัติ วันที่มีผลบังคับใช้ นิยามคาว่าผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการ
และการควบคุมตัว รวมทั้งกาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฯ
เป็นการกล่าวถึงการกาหนดฐานความผิด “กระทาทรมาน”“กระทาการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษย์” และ “กระทาให้บุคคลสูญหาย” กาหนดให้เป็นความผิดสากล กาหนดห้ามทรมาน กระทาการที่โหดร้ายฯ และ
กระทาให้บุคคลสูญหาย
ในทุกสถานการณ์ ห้ามผลักดันบุคคลกลับไปเผชิญอันตราย กาหนดให้สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ กาหนดให้ญาติหรือบุคคล
ใกล้ชิดเป็นผู้เสียหายด้วย รวมทั้งกาหนดให้สืบสวนจนกว่าจะพบบุคคลสูญหายและทราบพฤติการณ์และบุคคลที่กระทาความผิด
จัดตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง พร้อมด้วย
กรรมการจากการสรรหาทางด้านสิท ธิมนุษยชน แพทย์ จิตวิทยา และผู้เสียหาย รวมทั้งสิ้น 15 คน ร่วมเป็นกรรมการ
อานาจหน้าที่คณะกรรมการฯ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ ซึ่งมีประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน และ
มีผู้แทนจากพรรคการเมืองต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบ
กาหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีการควบคุมตัวต้องจัดทาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว กาหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดเผย
ข้อมูลของผู้ถูกจากัดเสรีภาพ กาหนดให้มีมาตรการระงับการทรมาน การกระทาที่โหดร้ายฯ และการกระทาให้บุคคลสูญหาย
และเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น กาหนดมาตรการในการดาเนินการ กรณีมีการเสียชีวิตระหว่างควบคุมตัว หลักการห้ามรับ
ฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทาความผิด
กาหนดใหก้ ารกระทาทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหายมี อายุความ 40 ปี และการกระทาที่โหดร้ายฯ มีอายุความ
10 ปี / กาหนดให้หลายหน่วยงานสามารถดาเนิน คดีได้ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายปกครอง ตารวจ DSI หรืออัยการ กาหนดให้
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอานาจทุกกรณี รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในเขตอานาจของศาลทหาร
กาหนดระวางโทษความผิดฐานกระทาทรมาน การกระทาที่โหดร้ายฯ และกระทาให้บุคคลสูญหาย เหตุเพิ่มโทษและเหตุ
บรรเทาโทษ ความผิดฐานสมคบ ความผิดฐานสนับสนุน รวมทั้งกาหนดโทษแก่ผู้บังคับบัญชาที่ทราบถึงการกระทาความผิด
ของผู้ใต้บังคับบัญชาและไม่ดาเนินการปอ้ งกันหรือระงับการกระทาความผิดนั้น
กาหนดให้การกระทาให้บุคคลสูญหายก่อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ได้รับการสืบสวนบุคคลจนกว่าจะพบ ได้ทราบการ
กระทาความผิด และผู้กระทาความผิด

1.๗ ความท้าทายในการป้องกันและต่อต้านการทรมานฯ ในประเทศไทย
ในทัศนะของนายพิทยาฯ มองว่า ความท้าทายในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการ
ทรมานของไทยมี ๒ ประการ ได้แก่ ประการที่ ๑ คือ “ทัศนคติของฝ่ายความมั่นคง” ที่ดาเนินการกระทา
ทรมานเพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคงของรัฐ ประการที่ ๒ คือ “กระบวนการยุติธรรม” ที่มีความล่าช้าและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐาน การนาเสนอสู่ศาล และการปล่อยตัว
ชั่วคราว ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบขยายผล
๒. หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิธีสารอิสตันบูล: คู่มือการสืบสวนสอบสวนและบันทึก
ข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณี การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น ๆ ที่โหดร้าย
ไร้ ม นุ ษ ยธรรม หรื อ ย่ ายี ศั ก ดิ์ ศ รี (Istanbul Protocol : Manual on the Effective Investigation
and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment):” บรรยายโดย นางสาวพรเพ็ ญ คงขจรเกี ย รติ ผู้ อ านวยการมู ล นิ ธิ ผ สานวั ฒ นธรรม
มีสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 พิธีสารอิสตันบูล (the Istanbul Protocol) เป็นคู่มือการสืบสวนสอบสวนและบันทึก
ข้อมู ล หลั กฐานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิผ ล ในกรณี ที่ เกี่ยวกั บ การทรมานและการปฏิ บั ติห รือการลงโทษอื่น ๆ
ที่ โ หดร้ า ย ไร้ ม นุ ษ ยธรรม หรื อ ย่ ายี ศั ก ดิ์ ศ รี โดยพิ ธี ส ารอิ ส ตั น บู ล ได้ เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
นักนิติวิทยาศาสตร์ แพทย์ นักจิตวิทยา ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนและนักกฎหมายในประเทศต่าง ๆ
ทั่ ว โลก เพื่ อ ร่ ว มกั น วางหลั ก การและมาตรฐานในการบั น ทึ ก รวบรวมพยานหลั ก ฐานกรณี ก ารทรมาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายจากการถูกทรมานเพื่อการ
คุ้มครองและเยียวยา รวมถึงสามารถนาเสนอพยานหลักฐานอันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นทาง
ร่างกายหรือจิ ตใจต่อศาลได้อย่ างเป็ น ระบบและมีประสิ ทธิผ ล ทั้งนี้ แม้ว่าพิธีส ารอิส ตัล บู ลจะมี สถานะ

๘
เป็นเพียงเอกสารระหว่างประเทศที่ “ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (non-binding document)” อย่างไรก็ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศได้บั งคับ ให้ รัฐบาลนาพิธีสารอิสตันบูลไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและ
บันทึกเหตุการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายเพื่อลงโทษผู้ที่กระทาผิด
2.2 สาระสาคัญในพิธีสารอิสตัลบูลได้มีการนาเรื่อง “นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic science)”
และ “นิ ติ จิ ต เวชศาสตร์ (Forensic psychiatry)” มาเป็ น เครื่อ งมื อ และกลไกหนึ่ งในการสนั บ สนุ น ให้
กระบวนการยุติธรรมต่อเหยื่อผู้รอดพ้นจากการทรมานเกิดประสิทธิผล อันจะทาให้ผู้เสียหายได้รับความ
คุ้มครองทางกฎหมายและได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่าย ในส่วนของเรื่อง
นิติจิตเวชศาสตร์ถือเป็นองค์ความรู้ใหม่ในสังคมไทยที่จะนามาใช้กับเหยื่อผู้เสียหายจากการถูกซ้อมทรมาน
ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทาของผู้ก่อความไม่สงบและจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอานาจ
2.3 เนื้อหาในพิธีสารอิสตัลบูลมีความครบถ้วนกระบวนความในอันที่จะพิสูจน์การทรมาน
ได้อย่ างครอบคลุ มทุ กมิ ติ ไม่ ว่าจะเป็ น การตรวจร่างกาย ผิ วหนัง ใบหน้า ทรวงอกและช่องท้ อง ระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก ระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ ระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย รวมไปถึงการ
ตรวจร่างกายและประเมิน ผลที่ได้รั บ จากการทรมานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทุบ ตีและการกระแทก
ด้วยวัตถุไม่มีคม การทุบตีเท้า การแขวน การทรมานด้วยการจี้ การทรมานที่เกิดกับฟัน การขาดอากาศ
หายใจ การทรมานทางเพศซึ่งรวมถึงการกระทาชาเรา เป็นต้น
๓. หัวข้อ “พิธีสารมินนิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิต
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย (ค.ศ. 2016) : คู่มือฉบับแก้ไขปรับปรุงแล้วของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
และการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีการสังหารนอกกฎหมาย ตามอาเภอใจ และโดย
การพิจารณาอย่างรวบรัด (The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful
Death (2016) : Revision of the United Nations manual on the effective prevention and
investigation of extra-legal, arbitrary and summary executions)” บรรยายโดย นางสาวพรเพ็ ญ
คงขจรเกียรติ ผู้อานวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม มีสาระสาคัญ ดังนี้
3.1 “พิ ธีสารมิ นนิ โซตา” จัดท าขึ้ นเพื่ อใช้ เป็ นมาตรฐานการปฏิ บั ติงานสื บสวนสอบสวน
ในกรณี การสังหารนอกกฎหมาย ตามอาเภอใจและโดยการพิจารณาอย่างรวบรัด พิธีสารมินนิโซตามีสถานะ
เป็นเพียงเอกสารระหว่างประเทศที่ “ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (non-binding document)” แต่อย่างไรก็ดี
หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมได้นาพิธีสารมินนิโซตามาใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายและเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ในส่วนของประเทศไทยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้นา
พิ ธีส ารมิน นิ โซตามาปรั บ ใช้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติงานสำหรับ กรณี ก ารสื บ สวนสอบสวนหรือการ
คุ้มครองพยานในกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมายได้
3.2 สาระสาคัญในพิธีสารมินนิโซตา ประกอบด้วย บันทึกความเป็นมา รายชื่อสมาชิก
คณะทำงานด้านกฎหมายและด้านนิติวิทยาศาสตร์ สมาชิกคณะที่ปรึกษา หัวข้อหลักซึ่งกล่าวถึงหลักการ
ทั่วไปของกระบวนการสืบสวนสอบสวนและแนวทางโดยละเอียดที่จะอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ของหลักการ
ทั่ว ไป เช่ น การเก็ บ การจั ดการข้ อมูล และวัถตุ พ ยาน ภู มิ ศาสตร์และสถานที่ เกิ ดเหตุ การประสานกั บ
ครอบครัว การทาความเข้าใจเหยื่อ การค้นหา สัมภาษณ์และคุ้มครองพยาน หลักฐานจากเครื่องมือสื่อสาร
และดิจิทัล การกู้คืนซากศพ การระบุตัวตนของศพ การผ่าพิสูจน์ การวิเคราะห์ซากโครงกระดูก เป็นต้น
และส่วนท้ายเป็นอภิธานศัพท์และภาคผนวกซึ่งเป็นเอกสารและตารางบันทึกประกอบการปฏิบัติงาน

๙
๔. หัวข้อ “การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ประเภทของ
ความรุนแรง วิธีการกระทาทรมาน และผลกระทบจากการถูกกระทาทรมาน” บรรยายโดย Dr.Laurent
Subilia และ Dr.Camilia Doru มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
Dr.Laurent ได้กล่าวถึงบริบทเรื่องการทรมานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ว่า ผู้ที่ถูกกระทา
ทรมานส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ ที่ ลี้ ภั ย ทางการเมื อ งหรื อ สงคราม และแรงงานข้ า มชาติ ที่ ห นี เข้ า มาพึ่ ง พิ ง
ซึ่งผลจากการแสวงหาข้อเท็จจริงจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ด้วยวิธีการจดบันทึกทางการแพทย์ได้เป็นส่วนสาคัญ
ในการช่วยรับรองสถานะได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. จึงอาจนาแนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์
ไปปรับใช้ในการแสวงหาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อใช้ประกอบการจัดทาเรื่องร้องเรียนกรณีการทรมาน
ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจในมิติและมุมมองของแพทย์ เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. จาเป็นต้องเข้าใจนิยามความรุนแรง
ประเภทของความรุนแรง และวิธีการกระทาทรมานต่าง ๆ เพื่อที่จะได้สัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.๑ นิยาม
- ความรุนแรง (violence) องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
ได้ใหความหมายว่า เป็ นการจงใจใช้ กาลั งหรืออานาจ ไม่ว่าจะเป็นการขู่หรือใช้ ก าลั งต่อตนเอง บุ คคลอื่ น
กลุ่มบุคคล หรือชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเจ็บป่วยทางจิตใจ ความผิดปกติในการ
เจริญเปลี่ยนแปลง หรือการถูกทอดทิ้ง
- ความรุนแรงอย่างเป็นระบบ (Organized violence) คือ เป็นการกระทาความรุนแรง
ใด ๆ ที่ มี ก ารไตร่ ต รองและกระท าโดยกลุ่ ม บุ ค คลอย่ างน้ อ ย 2 คน หรื อ คน ๆ เดี ย วภายใต้ ค าสั่ งการ
ของคนอีกคน หรือกลุ่มบุคคล
- การทรมาน (torture) ตามข้อ ๑ ของอนุสัญญา CAT หมายถึง การกระทาใดก็ตาม
โดยเจตนาที่ ท าให้ เกิ ด ความเจ็ บ ปวดหรื อ ความทุ ก ข์ ท รมานอย่ างสาหั ส ไม่ ว่ าทางกายหรื อ ทางจิ ต ใจ
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศหรือคาสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจาก
บุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น สาหรับการกระทาซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระทา หรือถูกสงสัยว่า
ได้กระทา หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัว หรือเป็นการบังคับขู่เข็ญบุ คคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผล
ใด ๆ บนพื้นฐานของการเลือกประติบัติไม่ว่าจะเป็นในรูปใด เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั้น
“กระทาโดย หรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของ
บุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งทางการ” ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก
หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย
๔.2 รูปแบบและวิธีการกระทาทรมาน
การทรมานถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงใช้สร้างความ
เจ็บปวดต่อผู้เสียหายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ให้ยอมรับสารภาพ หรือ
เพื่อข่มขู่ให้กลัว การทรมานอาจก่อให้เกิดบาดแผลทางร่างกายจากการถูกปฏิบัติอย่างโหดร้าย เช่น ทุบ ตี
ทาร้ายร่างกาย บีบหรือรัดคอให้หายใจไม่ออก หรือในทางจิตใจ เช่น การบังคับอดนอน อดอาหารและน้า
หรื อ สร้ างความอับ อายให้ เกิด ขึ้น นอกจากนี้ การทรมานด้ ว ยรูป แบบใหม่ๆ อาจท าให้ ไม่ เกิ ดรอยแผล
บนผู้เสียหาย แต่สร้างความเจ็บปวดอันสาหัส เช่น การทุบด้วยวัสดุพิเศษ หรือขังไว้ในห้องเย็น ทาให้การ
ตรวจสอบร่องรอยการทรมานทาได้ยากขึ้น
การกระทาทรมานในแต่ละขั้นตอนจะมีวิธีการทรมานที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ โดยมี ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑๐
- ขั้นที่ 1: ขั้นการจับกุม การทรมานในขั้นนี้มักพบการทรมานในลักษณะของการทาให้
ขาดแคลนอาหารหรือน้าดื่ม และทาให้เกิดความเหนื่อยล้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เสียหายเกิดความสับสนงุนงงทาง
กายภาพและความอ่อนล้าทางจิตใจ
- ขั้นที่ 2: ขั้นการซักถาม การทรมานในขั้นนี้มักใช้วิธีการกดดันทางกายภาพและทาง
จิตวิทยา เพื่อให้ผู้เสียหายรับสารภาพหรือบอกข้อมูล
- ขั้นที่ 3: ขั้นขณะที่คุมขัง การทรมานในขั้นนี้มักพบการใช้ความรุนแรง เช่น การทุบตี
การมัดแขนขา เป็นต้น การดูหมิ่น การหยามเกียรติ ทั้งนี้ เพื่อทาลายความเป็นตัวตนของผู้เสียหาย
- ขั้นที่ 4: ขั้นการคุกคามหลังจากปล่อยตัวออกไป การทรมานในขั้นนี้มักใช้วิธีการ
สะกดรอยตาม การส่งข้อความหรือจดหมายข่มขู่ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมบุคคลหรือกลุ่มให้เกิดความหวาดกลัว
ปัจจุบันทั่วโลกมีรูปแบบและวิธีการทรมานที่แตกต่าง โดย Dr.Laurent ได้รวบรวมไว้
มีทั้ งหมด ๖ รูป แบบ ได้ แก่ (๑) การทุ บตี ด้ว ยของมี คม ด้ว ยกาปั้ น เท้ าหรือกระบอง มักพบที่ ประเทศ
ปากีสถานหรือประเทศอินเดีย (เรียกว่า “lathi” ที่แปลว่า ท่อนไม้ ไผ่) (๒) ทุบตีที่ฝ่าเท้าซ้า ๆ (FALAKA)
มักพบที่ประเทศตุรกี เนปาล ประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้และเอเชีย (๓) การแขวนโดยมัดตรึงแขน ขา
และทุบตี/ใช้ไฟช็อต มักพบที่รัฐปาเลสไตน์ ประเทศอิหร่าน และประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง (๔)
การทาให้เปลือยกาย การบดขยี้อวัยวะเพศ การกระทาชาเราและการข่มขืน พบเกือบทุกประเทศทั่วโลก
(๕) การกดดันทางจิตวิทยา พบเกือบทุกประเทศทั่วโลก และ (๖) การทาให้ขาดอากาศหายใจ พบเกือบทุก
ประเทศทั่วโลก
4.๓ ผลกระทบจากการถูกกระทาทรมาน
ภายหลังจากการได้รับการทรมาน ผู้เสียหายจะได้รับผลกระทบต่อทางร่างกาย จิตใจ
และการดาเนินชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.3.1 ผลกระทบทางกายภาพ เมื่อผู้เสียหายถูกกระทาทรมานจะทาให้ร่างกายได้รับ
ความเจ็ บ ปวดหรื อความพิ การ เช่ น การทรมานโดยวิธีการทุ บ ตีฝ่ าเท้ าซ้ า ๆ หรือ FALAKA ที่ จะท าให้
ผู้เสียหายเกิดภาวะที่มีเลือดออกในเนื้อเยื่อบริเวณฝ่าเท้า เกิดอาการบวมน้าที่ขา และภาวะเนื้อตายหากมิได้
รับการรักษาโดยทันที เป็นต้น โดยในทางการแพทย์เรียกผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ว่า “poly-traumatization”
4.3.2 ผลกระทบทางจิตวิทยา สามารถแบ่งได้ ๒ ระยะ ได้แก่
- ระยะสั้ น : ผู้ เสี ย หายที่ ถู ก กระท าทรมานส่ ว นใหญ่ จ ะเผชิ ญ กั บ ภาวะการ
สูญเสียความเชื่อมั่นขั้นพื้นฐาน หรือ “Shattered assumption” (ทฤษฎีที่ว่าด้วยการสูญเสียความเชื่อมั่น
พื้นฐานที่มีต่อโลกใบนี้และชีวิตของตนเอง ได้แก่ ความดีงามและความหมายของโลก หรือคุณค่าของตนเอง)
สู ญ เสี ย ความผิ ด ปกติ ท างบุ ค ลิ ก ภาพ เกิ ด ภาวะวิ ต กกั ง วล หรื อ “Post-Traumatic Stress Disorder
(PTSD)” เกิดภาวะของโรคซึมเศร้า และโรคโซมาไทเซชัน หรือ “Somatization” (ความผิดปกติทางจิต
อย่างหนึ่งที่มีอาการผิดปกติทางกายเสมือนจะมีโรคหรืออาการบาดเจ็บทางกายแต่ไม่สามารถระบุสาเหตุ
ทางกายได้ ) ตลอดจนการเกิ ด ภาวะความผิ ด ปกติ ด้ า นการแยกตั ว ของความคิ ด หรื อ “Dissociative
disorders”
- ระยะยาว: ผู้ เ สี ย หายที่ ถู ก กระท าทรมานจะเผชิ ญ กั บ ภาวะด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงด้านสมาธิ สติอารมณ์ มุมมองที่มีต่อตนเอง และความสัมพันธ์กับผู้อื่น ระบบการรับรู้หรือแปล
ความหมายผิดเพี้ยน รวมถึงการรับรู้ความจริงหรือบุคลิกวิปลาส
4.๓.๓ ผลกระทบทางสังคม ผู้เสียหายที่ถูกกระทาทรมานมักจะหลีกหนีหรือเลี่ยง
สังคม ถอนตัวออกจากสังคม หรือมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม แล้วแต่กรณี

๑๑
โดยที่ผลกระทบจากการถูกกระทาทรมาน ได้ส่งผลต่อผู้เสียหายทั้งทางกายภาพ ทาง
จิตวิทยา และทางสังคม ดังนั้น เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. จึงจาเป็นต้องทางานร่วมกับเครือข่ายในแต่ละ
ด้าน กล่าวคือ ทางานแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) เพื่อให้การแสวงหาข้อเท็จจริงใน
การใช้ประกอบการจัดทาเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะของ กสม. เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิผล โดยในแต่ละ
ด้านมี เครือข่าย ดังนี้ (๑) ด้านกายภาพ เช่น แพทย์ นักกายภาพบาบัด พยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย์ (๒) ด้ า นจิ ต วิ ท ยา เช่ น จิ ต แพทย์ นั ก จิ ต วิ ท ยา และ (๓) ด้ า นสั งคม เช่ น นั ก สั งคมสงเคราะห์
ทนายความ ครู ตารวจ

ระบบเครือข่ายการทางานร่วมกันแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ
(multidisciplinary team)
แพทย์
นักกายภาพบาบัด
พยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์

จิตแพทย์
นักจิตวิทยา

นักสังคมสงเคราะห์ ทนายความ ครู ตารวจ
4.๔ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงจากความทุกข์ทรมานไปสู่ความผิดปกติ
ภายหลังจากที่ได้รับการทรมาน หากสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่อยู่รอบตัวผู้เสียหาย
ไม่เอื้อต่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ย่อมทาให้ผู้เสียหายไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
และมั ก สร้ างความทรงจ าใหม่ ๆ หรื อ แทรกซ้ อ นความทรงจ าเดิ ม อั น น าไปสู่ ก ารเกิ ด ภาวะจิ ต ผิ ด ปกติ
โดยปั จจั ยที่เป็ น ตัวกระตุ้น พฤติกรรมเหล่านี้ ได้แก่ (๑) สภาพแวดล้ อมที่อยู่ เช่น บ้าน ชุมชน โรงเรียน
ที่ทางาน ที่ย้าเตือนความทรมานในจิตใจ (๒) วิธีการเข้ามาช่วยเหลือของฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เข้าใจผู้ เสียหาย
มากพอ (๓) ประสบการณ์ในอดีตของผู้เสียหาย (๔) ประวัติครอบครัว/เครือญาติ และ (๕) เหตุการณ์อื่น ๆ
ในชีวิตที่ผ่านมา ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. พึงระวังในขณะที่สัมภาษณ์จาก
ผู้เสียหาย ในขณะเดียวกัน Dr. Laurent ได้เสนอแนะว่า เมื่อเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. เข้าใจปัญหาและ
ปั จ จั ย ต่าง ๆ แล้ ว ในช่ ว งที่ ร วบรวมข้อ มูล /ข้อ เท็ จ จริงต่ าง ๆ ขอเสนอแนะให้ ท าหน้ าที่ ในการเยี ยวยา
ผู้เสียหายไปพร้อมกันด้วย เพื่อเป็นการเสริมพลังใจและกายให้กับผู้เสียหายอีกทางหนึ่ง

๑๒
๕. หัวข้อ “เทคนิคการทางานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือผู้ที่มีบาดแผล
ทางจิ ต ใจ(Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD)” บรรยายโดย Dr.Laurent Subilia และ
Dr.Camilia Doru มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
5.1 Post-Traumatic Stress Disorder หรือ PTSD คือ สภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญ
กับ เหตุก ารณ์ ที่ ก ระทบกระเทื อนจิ ตใจอย่างร้ายแรง ส่ งผลให้ เกิด ความเครียดอย่างมาก เช่น ภัย พิ บั ติ
อุทกภัย แผ่นดินไหว การก่อการจลาจล การฆาตกรรม สงคราม การปล้นฆ่า ข่มขืน การทรมานร่างกายและ
จิตใจ เป็นต้น ซึ่งคนที่เผชิญอยู่กับเหตุการณ์นั้น ๆ รอดชีวิตมาได้ หรือว่าเป็นผู้ที่สูญเสียบุค คลอันเป็นที่รัก
ในเหตุ ก ารณ์ นั้ น ๆ ท าให้ เกิ ด มี ค วามเครี ย ดทางด้ านจิ ตใจชนิ ดรุ นแรงมากจนทุ กข์ ทรมาน ส่ งผลให้ เกิ ด
ความบกพร่องในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจาวันต่าง ๆ
5.2 อาการของผู้เผชิญภาวะ PTSD คือ ระยะแรกประมาณ 1 เดือน จะเป็นช่วงของระยะ
ทาใจ (Acute Stress Disorder) ที่จะพยายามเข้าใจสิ่งต่าง ๆ และควบคุมความคิดและอารมณ์ หรือในบาง
กรณีอาจมีอาการเครียดเฉียบพลัน ระยะที่สองหลังจาก ๑ เดือนเป็นต้นไป จะเริ่มมีการตอบสนองที่เกี่ยวกับ
ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว ความรู้ สึ ก สิ้ น ไร้ ห นทาง มี อ าการมองเห็ น ภาพเหตุ ก ารณ์ เลวร้ า ยซ้ าแล้ ว ซ้ าเล่ า
(re-experiences) อย่างต่อเนื่ อง บางกรณีอาจเกิดภาวะความทรงจาแทรกซ้อน (flashback) หรือสร้าง
กลไกหลีกเลี่ยงสังคมหรือเหตุการณ์ที่จะทาให้สะเทือนใจ และเริ่มมีความรู้สึกด้านชาต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
หรือในบางกรณีอาจมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายหรือต่อต้านสังคมแบบกระทาความรุนแรง
5.3 แนวทางการรักษาผู้เผชิญภาวะ PTSD คือ การทาจิตบาบัด (Psychotherapy) หรือ
การพูดคุยกับ ผู้ป่วยเพื่อบาบัดและเยียวยาสภาพจิตใจให้ แข็งแรงขึ้น และเพื่อให้ผู้ป่วยรู้จักวิธีจัดการกับ
อารมณ์และความรู้สึกที่เกิดจากโรค PTSD ได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ จิตบาบั ดที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค PTSD
มี ๓ รูปแบบ ได้แก่
5.3.1 Cognitive Behavioral Therapy หรือ CBT คือ จิตบาบัดที่มุ่งหมายบาบัด
ความคิ ด ของผู้ ป่ ว ยโรค PTSD ที่ บิ ด เบื อ นไป โดยน าเทคนิ ค การปรั บ ความคิ ด และการปรับ พฤติ ก รรม
มารวมกัน เพื่อชี้แนะให้ผู้ป่วยเข้าใจรูปแบบของความคิดและพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนนั้นเป็นอย่างไร พร้อมกับ
ให้ผู้ป่วยฝึกทากิจกรรมบาบัดและพูดคุยเพื่อประเมินความคิดใหม่ให้ถูกต้องตามความจริง
5.3.2 Exposure Therapy คื อ วิ ธี บ าบั ด ทางจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ รั ก ษาอาการนึ ก ภาพ
เหตุการณ์เลวร้ายซ้า ๆ ให้หายไป ทาให้ผู้ป่วยโรค PTSD กล้าเผชิญหน้ากับสถานการณ์โดยไม่รู้สึกหวาดกลัว
จนต้องหนีอีกต่อไป โดยการพาผู้ป่วยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทาให้หวาดระแวง แล้วปล่อยให้เรียนรู้กับ
สถานการณ์พร้อมกับวิธีการรับมือกับบาดแผลทางใจแบบค่อยเป็นค่อยไป
5.3.3 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) คือ จิตบาบัด
ที่เน้นวิธีบาบัดแบบเผชิญหน้ากับสถานการณ์ผสมกับเทคนิคการเคลื่อนไหวของดวงตา โดยให้ผู้ป่วยรื้อฟื้น
เหตุการณ์ร้ายแรงในอดีต และรับรู้สถานการณ์ใหม่ในปัจจุบันไปพร้อมกัน ระหว่างนั้นสมองก็จะประมวล
ข้อมูลใหม่เป็นความเข้าใจและการเรียนรู้เหตุการณ์ในอดีตเข้ามาแทนที่ ทาให้ความทรงจาที่ฝังใจนั้นถูกลบไป
5.4 การท างานร่ ว มกั บ ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบหรื อ ผู้ ที่ เผชิ ญ ภาวะ PTSD สิ่ งที่ ส าคั ญ คื อ
จะต้อ งตั้งอยู่ บ นฐานของความเห็ น อกเห็ นใจทั้ งต่ออารมณ์ ความคิด และการกระท าของบุ คคลคนนั้ น
รวมถึงควรใช้วิธีการแบบฉันท์เพื่อน (peer relation) ในการเข้าไปพูดคุยสอบถามมากกว่าการถามแบบ
ต้องการคาตอบที่ชัดเจน ตลอดจนจะต้องทางานร่วมกันบนความเคารพและปราศจากการตัดสินใด ๆ

๑๓
๖. หัวข้อ “แนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์และทางกฎหมาย กรณี ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกระทาที่รุนแรง/การกระทาทรมาน” บรรยายโดย Dr.Laurent Subilia และ Ms.Camelia Doru
มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๖.๑ แนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์และทางกฎหมาย กรณี ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระทาที่รุนแรง/การกระทาทรมาน ได้จัดทาตามแนวทางของ “พิธีสารอิสตันบูล” ซึ่งเป็นคู่มือการสืบสวน
สอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิผล ในกรณีที่เกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอื่น ๆ ที่ โหดร้ าย ไร้ม นุ ษ ยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ ศรี โดยรายงานการจดบั นทึ ก ดังกล่ าว ถือว่าเป็ น
ประโยชน์ อย่างยิ่ง เพราะจากประสบการณ์ของ Dr. Laurent รายงานนี้ได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ทางการเมือง/
สงคราม และแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ให้ได้รับรองการสถานะหรือเป็นเอกสาร
ยืนยันว่าพวกเขาเหล่านี้ได้มีประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจจริง
๖.๒ ขอบเขตของรายละเอียดรายงานการจดบัน ทึ ก ทางการแพทย์ และทางกฎหมาย
เพื่อเป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. นาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการใช้สอบถามรายละเอียดผู้ร้อง
กรณี การทรมาน โดยมีรายละเอียดทั้งหมด ๕ หัวข้อ ดังนี้
6.2.1 ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้รับการตรวจ ชื่อและความเกี่ยวข้อง
ของผู้ ที่ อยู่ ร่ว มในการตรวจ วัน และเวลาที่ถูก ต้อง สถานที่ ลั กษณะและที่ อยู่ ที่ก ระท าการตรวจ (เช่ น
ศูนย์ควบคุมตัว สถานพยาบาล บ้าน เป็นต้น) พฤติการณ์แวดล้อมในขณะทาการตรวจ (เช่น ลักษณะการ
ควบคุมตัวเมื่อมาถึงหรือระหว่างการตรวจ การอยู่ร่วมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในระหว่างการตรวจ
อากัปกิริยาของผู้ที่มาพร้อมกับผู้ต้องขัง การกล่าวคาข่มขู่ต่อผู้ทาหน้าที่ตรวจ เป็นต้น) และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ
6.๒.2 บริบท/เหตุผลของการเข้ารับคาปรึกษา และลักษณะของความรุนแรง: วิธีการ
ทรมาน โดยบันทึกเรื่องราวอย่างละเอียดจากผู้รับการตรวจในระหว่างสัมภาษณ์ รวมถึงวิธีการทรมานหรือ
การปฏิบัติที่โหดร้ายต่าง ๆ ตามที่กล่าวหา เวลาที่การทรมานหรือการทารุณเกิดขึ้นและข้อร้องเรียนทั้งหมด
เกี่ยวกับอาการทางร่างกายและจิตใจ
6.2.3 การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก (ทางร่างกาย /ทางจิตวิทยา /ทางจิตสังคม) หรือ
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยวิ ธี ที่ ห ลากหลาย (Paraclinical investigations) โดยบั น ทึ ก ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการของร่างกายและจิตใจทั้งหมด รวมถึงผลการตรวจวินิจฉัยโรคและรูปถ่ายสีของบาดแผล
ทุกชนิดหากเป็นไปได้ โดยในการตรวจร่างกายจะตรวจทุกส่วนของร่างกาย ได้แก่ ผิวหนัง ใบหน้า ทรวงอก
และช่องท้อง ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ และระบบประสาทส่วนกลางและ
ส่วนปลาย
6.2.4 รายการการวินิ จฉัย ประกอบด้ วย (๑) กรณี นี้ม าจากความรุน แรงหรือไม่
เกี่ยวข้อง เช่น รอยแผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เล่าหรือไม่ (๒) กรณีนี้มีความจาเป็นต้องรักษา
อย่างไร/โดยเร็วหรือไม่ (necessary treatment) (๓) ในกรณีที่เคยเข้ารับการรักษาแล้ว กรณีนี้มีพัฒนาการ
ระหว่างการรักษาเป็ นเช่นใด (evolution under treatment) และ (๔) ความเห็น/ข้อแนะนาทางการแพทย์
เกี่ย วกับ ผลกระทบจากความรุน แรงในกรณี ที่ วินิ จฉั ย (general medical knowledge on sequels of
violence)
6.2.5 บัน ทึกของผู้ จัดทารายงาน โดยรายงานควรระบุชื่อบุคคลที่ทาการตรวจไว้
อย่างชัดเจนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
6.3 รายงานดังกล่าวจะเป็นความลับและมีการแจ้งให้ผู้รับการตรวจหรือตัวแทนที่ได้รับ
การแต่งตั้งทราบ รวมทั้งจะมีการสอบถามความเห็นของผู้รับการตรวจและตัวแทนเกี่ยวกับกระบวนการ
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การตรวจและบันทึกไว้ในรายงาน โดยหากเห็นว่าเหมาะสมก็จะนาเสนอรายงานดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป
นอกจากนี้ Dr.Laurent ยั ง ได้ แ บ่ ง ปั น ประสบการณ์ เพิ่ ม เติ ม ว่ า ในขณะที่ เจ้ า หน้ า ที่
สานักงาน กสม. ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์หรือขอรับข้อมูล อาจพบกรณีเช่นเดียวกับ Dr.Laurent ที่ต้องเผชิญ
กับ “สภาวะการขัดแย้งกันของหน้าที่ ” กล่าวคือ ตนมีหน้าที่เป็นแพทย์เพื่อตรวจร่างกายของผู้ลี้ภัยเพื่อนา
ข้อมูลรายงานไปประกอบให้กับเจ้าหน้าที่ในการส่งผู้ลี้ภัยเหล่านี้กลับประเทศต้นทาง แต่ในขณะที่ตรวจ
ร่ า งกายผู้ ลี้ ภั ย กลั บ ได้ พ ยายามร้ อ งขอชี วิ ต และขอให้ ช่ ว ยบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ให้ ได้ มี โ อกาสอยู่ ที่ ป ระเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ต่อไป ในกรณีเช่นนี้ ตนได้เผชิญนับครั้งไม่ถ้วนและเชื่อว่าเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. คงได้
เผชิญกับกรณีคล้าย ๆ นี้ อย่างไรก็ดี ในส่วนของ Dr.Laurent สิ่งเดียวที่ได้ยึดมั่นถือมั่น คือ “จรรยาบรรณ
วิช าชีพ ” รวมทั้ งยั งได้ ย กตัวอย่ างอีกหนึ่ งกรณี เกี่ยวกับการยึดมั่น ถือ มั่นในจรรยาบรรณวิช าชีพ ที่ท าให้
การทางานนั้นเกิดความโปร่งใส มีความยุติธรรม และเป็นกลางอย่างแท้จริง กล่าวคือ มีกรณีของนาย A
ที่ถูกกล่าวหาว่าครอบครองกัญชาและถูกตัดสินให้จาคุก ซึ่งนาย A เห็นว่าไม่มีความยุติธรรมจึงได้อดอาหาร
เพื่อประท้วงและมีอาการใกล้หมดลมหายใจ อัยการได้มาขอให้แพทย์ช่วยจ่ายยาเพื่อทาให้นาย A กินข้าว
ให้ได้ ซึ่งเรื่องนี้ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์โดยแพทย์ไม่สามารถให้ยาเพื่อไปบังคับให้ใครทาอะไรได้
โดยที่ปัจเจกไม่ให้ความยินยอม แม้ว่าแพทย์จะไม่ต้องการให้นาย A เสียชีวิต แต่การกระทานี้เป็นสิ่งที่นาย A
ปรารถนา ส่วนอัยการเมื่อแพทย์ไม่ดาเนินการตามก็จะฟ้องแพทย์ท่านนั้นซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถ
กระทาได้เพราะไม่มีกฎหมายข้อใดบัญญัติไว้ เรื่องนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่เกิดภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
(dilemma) ที่ไม่ว่าทางใดก็เป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจ
6.4 ในการจัดทารายงานบันทึกทางการแพทย์และทางกฎหมาย ประเด็นเรื่อง “เพศ”
เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. ไม่อาจละเลยได้ โดยทีมที่จะไปสัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลจากผู้เสียหาย
จ าเป็ น ต้ อ งมี เจ้ าหน้ าที่ ทั้ งเพศชาย เพศหญิ ง หรือ ไม่ ระบุ เพศ เนื่ อ งจากเราไม่ ส ามารถทราบได้ เลยว่ า
ผู้ เสี ย หายที่ จ ะไปพบนั้ น ได้ รั บ การกระทบกระเทื อ นหรือ บอบช้ าทางจิ ต ใจอย่ า งไร โดย Dr.Camelia
ได้ยกตัวย่างว่า มีกรณีที่ผู้เสียหายถูกข ่มขืน และผู้ลงไปเก็บข้อมูลมีท่าทางและลักษณะคล้ายกับคนที่ข ่มขืน
จึงทาให้ผู้เสียหายยิ่งหวาดกลัวและหลีกหนีสังคมเพราะไม่สามารถลืมภาพเหตุการณ์ที่เลวร้ายได้ นอกจากนี้
ในบางวัฒนธรรมที่เพศหญิงไม่เท่าเทียมกับเพศชาย การเก็บรวบรวมข้อมูลจาเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
และ Dr.Laurent ได้กล่าวเสริมว่า ในเรื่องเพศจะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อผู้เสียหายเป็นเพศชายที่ถูกกระทา
ชาเราจากเพศชายด้วยกัน ดังนั้น ผู้เสียหายชายบางคนอาจเลือกที่จะเล่าประสบการณ์ของตนให้ผู้สืบสวน
สอบสวนที่เป็นผู้หญิงฟัง เนื่องจากมีความหวาดกลัวอย่างรุนแรงต่อเพศชาย ในขณะเดีย วกัน ผู้เสียหายชาย
คนอื่น ๆ อาจจะไม่ต้องการพูดคุยเรื่องส่วนตัวต่อหน้าผู้หญิง
๗. หั ว ข้ อ “ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กลไกสิท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ า นการป้ อ งกั น การทรมาน”
บรรยายโดย Mr.Arnaud Chaltin ผู้แทนจาก OHCHR มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
7.1 องค์การสหประชาชาติ (UN) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1945 ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2
มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาสันติภาพ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การพัฒนา
ทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยต่อมาในปี ค.ศ. 1948 ได้มีการ
ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน (UDHR) ซึ่งถือเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก
ที่มีลักษณะเป็นจารีตประเพณีของกฎหมายระหว่างประเทศ
7.2 ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International human rights instruments)
มีทั้งหมด 9 ฉบับ ดังนี้
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7.2.1 กติ ก าหลั ก ด้ านสิ ท ธิม นุ ษ ยชนระหว่ างประเทศ ได้ แ ก่ (1) กติ ก าระหว่า ง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights: ICCPR) และ (2) กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR)
7.2.2 สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
๑) แบบกลุ่มเฉพาะ (Specific groups) ประกอบด้วย (1) อนุสัญญาว่าด้วย
สิ ท ธิ เด็ ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) (2) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ ก
ปฏิ บั ติ ต่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women: CEDAW) และ (3) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities: CRPD)
๒) แบบประเด็นเฉพาะ (Thematic issues) ประกอบด้วย (1) อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination: CERD) (2) อนุ สั ญ ญาต่อต้ านการทรมานและการประติบั ติห รือการลงโทษอื่ น
ที่ โ หดร้ า ย ไร้ ม นุ ษ ยธรรม หรื อ ที่ ย่ ายี ศั ก ดิ์ ศ รี (Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) (3) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of
All Persons from Enforced Disappearance: CED) และ (4) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
แรงงานโยกย้ ายถิ่น ฐานและสมาชิกในครอบครัว (Convention on the Protection of the Rights of
Migrant Workers and Members of Their Families: CMW)
7.3 กลไกสิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติแบ่งออกเป็น 2 กลไกหลัก ดังนี้
7.3.1 กลไกสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามกฎบั ต รสหประชาชาติ (Charter - based
mechanisms) มีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human rights Council: HRC) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ จานวน 47 ประเทศ โดยกลไกของ HRC ประกอบด้วย 6 กลไกย่อย
ซึ่ ง ได้ แ ก่ (1 ) คณ ะกรรมการที่ ป รึ ก ษ า (Advisory committee) (2 ) กลไกผู้ เ ชี่ ย วชาญ (Expert
mechanism) (3) คณะทางานระหว่างรัฐบาล (Open-ended Intergovernmental Working Groups)
(4) กระบวนการ UPR (5) กลไกรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น (Complaint Procedure) และ (6) กลไกพิ เศษ
(Special Procedures)
7.3.2 กลไกสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน (Treaty bodies) จะมี
คณะกรรมการประจาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ทาหน้าที่ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณี
ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดาเนินการ 5 วิธีการ ดังนี้
๑) การตรวจรายงานประเทศและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้กับรัฐภาคี (Reporting procedure including follow up procedure) โดยคณะกรรมการประจาสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชนจะพิจารณารายงานประเทศ โดยพิจารณาจากกฎหมาย กระบวนการเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครอง และการเยี ยวยาประกอบกัน โดยผลในการพิจารณาจะออกมาเป็นเอกสารข้อสั งเกตเชิงสรุป
(Concluding observations) ที่รวบรวมข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ที่มีต่อรัฐภาคี
๒) ข้อร้องเรียนส่วนบุคคล (Individual complaints) การดาเนินการนี้จะไม่ใช้
กับ รั ฐ ภาคีที่ เข้าเป็ น ภาคี ส นธิสั ญ ญาหลั ก แต่ จะใช้ กับ รัฐ ภาคี ที่ เข้าเป็ น ภาคี พิ ธีส ารเลื อกรับ (optional
Protocol) เท่านั้น
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3) การเยือนประเทศ (Country visits) เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการของ
สหประชาชาติว่าด้วยการป้ องกันการทรมาน (UN Subcommittee on Prevention of Torture: SPT)
ภายใต้พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทาอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (Optional Protocol to CAT) ซึ่งเป็นกลไกระดับนานาชาติมีหน้าที่ในการตรวจเยี่ยม
สถานที่ คุม ขังและจั ด ท าข้อเสนอแนะ (Recommendations) เพื่ อปรับ ปรุงสภาพการควบคุ มตัว บุ คคล
โดยกลไกนี้จะใช้เฉพาะรัฐที่เข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT แล้วเท่านั้น (ไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี)
4) การให้ข้อคิดเห็นทั่วไป (General comments) เป็นหน้าที่ในการอานวย
ความสะดวกให้รัฐภาคีโดยการช่วยอธิบายความหมายของสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนให้รัฐภาคีเข้าใจ
และสอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบันยิ่งขึ้น เช่น ความหมายและบริบทของการกระทาความรุนแรง
หรือการกลั่นแกล้งผู้ที่อ่อนแอกว่า (bully) ทั้งทางร่างกาย คาพูด และจิตใจ ในปัจจุบันจะมีบริบทที่แตกต่าง
จากอดีตเพราะการกลั่น แกล้งได้พัฒนารูปแบบไปตามสังคมด้วย เช่น การกลั่นแกล้งผ่านสื่อ Social media
หรือที่เรียกว่า “Cyberbullying”
5) ปฏิบัติการด่วน /การเตือนภัยล่วงหน้า (Urgent action/Early warning)
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจาอนุสัญญา CERD และอนุสัญญา CED เท่านั้น
7.4 อนุสัญญา CAT มีจุดมุ่งหมายให้รัฐภาคีแต่ละรัฐดาเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร
ตุลาการ หรือมาตรการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิผลเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทาการทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปั จ จุ บั น มี รั ฐเข้าภาคีอ นุ สั ญ ญา CAT ทั้ งหมด 173 รัฐ เช่น สหรัฐ อเมริก า ฝรั่งเศส สหราชอาณาจัก ร
เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ประกอบด้วย
อินโดนี เซีย กัมพูชา ลาว ฟิลิป ปิน ส์ เวียดนาม และไทย โดยบรูไนได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน
2558 แต่ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี ส่วนเมียนมา สิงคโปร์ และมาเลเซีย ยังไม่ได้แสดงความจานงที่จะเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาแต่อย่างใด (ข้อมูล ณ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ทั้งนี้ อนุสัญญา CAT เป็นเพียงการบอกว่ารัฐ
ภาคีมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดการทรมานโดยไม่ได้บอกวิธีการดาเนินการ แต่ในส่วนของการอธิบาย
ความถึ ง วิ ธี ก ารในการป้ อ งกั น การทรมาน (Preventive mechanism of CAT) เพื่ อ ให้ รั ฐ ภาคี ด าเนิ น
มาตรการได้อย่ างมีประสิทธิผลได้ระบุไว้ในพิธีสาร OPCAT ซึ่งปัจจุบันไทยยังไม่เข้าเป็นภาคีพิธีสารฉบับ
ดังกล่าว
7.5 พิธีสาร OPCAT มีสาระสาคัญ ดังนี้
7.5.๑ สาระสาคัญของพิธีสาร OPCAT คือ การพัฒ นาระบบการเข้าเยี่ยมสถานที่
ซึ่งทาให้บุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพ โดยหน่วยงานนานาชาติ ได้แก่ คณะอนุกรรมการสหประชาชาติว่าด้วย
การป้ อ งกั น การทรมาน (UN Subcommittee on Prevention of Torture: SPT) และหน่ ว ยงาน
ระดับชาติ ซึ่งได้แก่ กลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ (National Preventive Mechanism: NPM) ที่เป็น
หน่วยงานอิสระโดยเป็นการตรวจเยี่ยมอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันการทรมาน การปฏิบัติ และการลงโทษ
ที่ทารุณ ขาดมนุษยธรรม หรือลดทอนความเป็นมนุษย์ (ข้อ ๑ ของพิธีสาร OPCAT)
7.5.๒ การดาเนินการของรัฐเมื่อเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT พิธีสาร OPCAT ไม่ได้
สร้างมาตรฐานเพิ่มเติมและไม่ได้สร้างสิทธิใหม่ใด ๆ แต่เป็นการช่ว ยเหลือรัฐในการดาเนินการตามพันธกรณี
ที่มีอยู่อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยับยั้งและป้องกันการทรมานตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ
(CAT) รวมถึงสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับอื่น ๆ เช่น ข้อ ๗ ของกติกา ICCPR ที่ระบุว่าบุคคลจะถูก
ทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือต่าช้ามิได้ อย่างไรก็ดี การเข้า
เป็นภาคีพิธีสาร OPCAT รัฐภาคีมีพันธกรณีในการมอบหมายให้มี NPM ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานเดียวหรือ

๑๗
หลายหน่วยงาน จะเป็นการจัดตั้งขึ้นใหม่หรือมอบหมายหน่วยงานอิสระที่มีการจัดตั้งอยู่แล้วทาหน้าที่เป็น
NPM ก็ได้ ขึ้นกับบริบทของแต่ละประเทศ เพื่อรองรับการดาเนินงานตามพิธีสาร OPCAT
7.5.3 กลไกการทางานตามพิธีสาร OPCAT ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการทรมาน (SPT) เป็นกลไก
ระดั บ นานาชาติ มี ห น้ า ที่ ใ นการตรวจเยี่ ย มสถานที่ ซึ่ ง ท าให้ บุ ค คลเสื่ อมเสี ย ซึ่ ง อิ ส รภาพ และจั ด ท า
ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เพื่อปรับปรุงสภาพการควบคุมตัวบุคคล โดยการดาเนินการต่าง ๆ
จะเป็นความลับเว้นแต่รัฐภาคีอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ SPT ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระหว่าง
ประเทศที่ ป ฏิ บั ติ งานอย่ างเป็ น อิ ส ระในด้านกระบวนการยุติ ธ รรมและสิ ท ธิม นุ ษ ยชน จ านวน ๒๕ คน
ซึ่งคัดเลือกโดยรัฐภาคีพิธีสาร OPCAT นอกจากนี้ SPT ยังมีหน้าที่ในการช่วยเหลือและให้ คาแนะนาแก่รัฐ
ภาคีในการจัด ตั้ง NPM และให้ค วามช่ว ยเหลือ NPM ในการดาเนิน งานด้า นการป้อ งกัน การทรมาน
(ข้อ ๕ – ๑๖ ของพิธีสาร OPCAT)
๒) กลไกป้ อ งกั น การทรมานระดั บ ชาติ (NPM) เป็ น กลไกระดั บ ประเทศ
มีหน้าที่คล้ายคลึงกับ SPT กล่าวคือ ตรวจเยี่ยมสถานที่ซึ่งทาให้บุคคลเสื่อ มเสียซึ่งอิส รภาพและจัดทา
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการควบคุมตัว รวมถึงมีการจัดทาและเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะเป็นรายปี
(ข้อ ๑๗ – ๒๓ของพิธีสาร OPCAT)
- ในส่ วนของการท างานของ NPM จะมีลั กษณะแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
กล่าวคือ จะไม่รอให้เกิดข้อร้องเรียนรายกรณีก่อนจึงจะดาเนินการตรวจเยี่ยมสถานที่ซึ่งทาให้บุคคลเสื่อม
เสียซึ่งอิสรภาพแต่จะมุ่งเน้นการตรวจเยี่ยมอย่างสม่าเสมอและวิเคราะห์หาต้นตอของการทรมานที่ เกิดขึ้น
เชิงระบบในภาพรวม รวมถึงจัดทาข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยจะไม่
ประณามหรือตาหนิการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สาหรับ สถานที่ที่เข้าข่ายต้องได้รับการตรวจเยี่ยมจาก NPM เช่น เรือนจา
สถานีตารวจ เรือนจาทหาร สถานที่ ควบคุมตัวก่อนพิจารณาคดี ห้องกักตัวของสานักงานตารวจตรวจคน
เข้าเมือง ห้ องกักตัวที่ ส นามบิ น หรือด่านบริเวณชายแดน สถานที่ควบคุม ตัวผู้ ลี้ ภั ย โรงพยาบาลจิตเวช
สถานพินิจ สถานสงเคราะห์เด็ก สถานที่พักสาหรับคนไร้บ้าน บ้านพักคนชรา และบ้านพักคนพิการ รวมถึง
ยานพาหนะที่ใช้ในการควบคุมหรือขนส่งตัวผู้ถูกจับไปยังสถานที่ควบคุมตัว
๗.5.๔ การจัดตั้ง/มอบหมายหน่วยงานทาหน้าที่ NPM ของรัฐภาคี
- ในการจัดตั้ง/มอบหมาย NPM รัฐภาคีจะเป็นผู้ดาเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้
เสียจากภาคส่วนต่าง ๆ (stakeholders) โดยรัฐภาคีอาจมอบหมายหน่วยงานอิ สระที่มีอยู่แล้ว เช่น กสม.
และ/หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน ทาหน้าที่เป็น NPM หรืออาจจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพื่อทาหน้าที่ดังกล่าว
รวมถึ งอาจมอบหมายให้ ห ลายหน่ ว ยงานภายในรั ฐ ภาคี ท าหน้ า ที่ เป็ น NPM ก็ ได้ เช่ น กรณี ป ระเทศ
นิวซีแลนด์ที่มี ๕ หน่ วยงานทาหน้าที่ NPM ได้แก่ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาตินิวซีแลนด์ ทา
หน้ าที่ เป็ น NPM กลาง (New Zealand Human Rights Commission) ส านั ก งานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
(Office of the Ombudsmen) หน่ ว ยอิ ส ระด้ านจเรต ารวจ (Independent Police Conduct Authority:
IPCA) สานักงานคณะกรรมการด้านเด็ก (Office of the Children's Commissioner) และผู้ตรวจราชการด้าน
สถาบันทางอาญา (Inspector of Service Penal Establishments) โดยแต่ละหน่วยงานทาหน้าที่ในการ
ตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินิวซีแลนด์กาหนด
- การจั ดตั้ ง NPM เป็ นไปตามบริบทของแต่ ล ะประเทศไม่มีรูปแบบตายตั ว
เป็นการเฉพาะ เนื่องจากพิธีสาร OPCAT ไม่ได้กาหนดรายละเอียดในส่วนนี้ไว้ เพียงแต่กลไกดังกล่าวจะต้อง
ด าเนิ น งานอย่ างเป็ น อิ ส ระ มี เจ้ าหน้ าที่ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในหลากหลายสาขาวิ ช าชี พ และมี สั ด ส่ ว น

๑๘
ที่เหมาะสมทั้งด้านเพศและด้านเชื้อชาติ ทั้งนี้ ในการพิจารณาจัดตั้ง NPM รัฐภาคีอาจนาหลักการปารีส
(Paris Principles) มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดตั้ง/มอบหมายกลไกดังกล่าวด้วย
7.5.5 การจั ด ท ารายงานประเทศตามพิ ธี ส าร OPCAT การเข้ าเป็ น ภาคี พิ ธี ส าร
OPCAT ไม่ได้กาหนดให้รัฐภาคีมีพัน ธกรณี ที่จะต้องจัดทารายงานประเทศแต่อย่างใด แต่รัฐภาคีอาจนา
ข้อมูลที่ได้จากการดาเนินงานของ NPM บรรจุไว้ในรายงานประเทศตามอนุสัญญา CAT ได้
๘. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมการอบรมกับวิทยากร (ถาม – ตอบ)
8.๑ ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และโรมาเนียได้มีกลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเช่นเดียวกับ กสม. หรือไม่ หากมี Dr.Laurent และ Dr.Camelia ในฐานะแพทย์ได้มีโอกาส
ทางานร่วมกับ กสม. หรือไม่ และอย่างไร
ตอบ
- Dr.Laurent ได้แจ้งว่า ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CAT แล้ว
ในส่วนของกลไก กสม. ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้มีกลไกดั งกล่าวเช่นเดียวกับของไทย แต่ในทัศนะของ
Dr.Laurent มองว่ากลไกนี้อาจไม่ active เท่าที่ควรโดยจะเน้นในงานนโยบายมากกว่างานปฏิบัติ สาหรับ
การท างานร่ ว มกั บ แพทย์ ในการตรวจสอบการละเมิ ดสิ ท ธิม นุ ษ ยชน กสม. สวิส เซอร์แลนด์ ได้ร่ว มกั บ
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมสวิสเซอร์แลนด์จัดทาบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of
Understanding: MoU) เพื่อจัดส่งแพทย์เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจาในกรณีมีผู้ร้องเรียน นอกจากนี้ ในกรณีของ
ประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ หากผู้ ร้ อ งเห็ น ว่ ากระบวนการยุ ติ ธ รรมภายในประเทศไม่ ให้ ค วามเป็ น ธรรม
ก็สามารถร้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้
- Dr.Camelia ได้ ก ล่ า วเสริ ม ว่ า ในส่ ว นของกลไกการตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนประเทศโรมาเนียจะมีทั้งหมด ๒ กลไก คือ กสม. และผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งกลไกของ กสม. จะ
เน้นการทางานด้านนโยบายหรือเอกสาร รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ ส่วนกลไกผู้ตรวจการแผ่นดินจะเน้น
เรื่องการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เช่น เรือนจา โรงพยาบาลจิตเวช
เป็นต้น ในส่วนของกระบวนการยุติธรรม หากผู้ร้องเห็นว่าไม่มีความยุติธรรม ผู้ร้องก็สามารถร้องไปยังศาล
สิทธิมนุษยชนยุโรปเช่นเดียวกับของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้
8.๒ ในการลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม. จะมีข้อจากัดในเรื่องของเวลา ดังนั้น จะมีเทคนิคหรือวิธีการอย่างไรที่จะทาให้ผู้ร้อง
ไว้ใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด
ตอบ
- ในทั ศ นะของ Dr. Laurent มองว่ า เรื่ อ ง “เวลา” คื อ หั ว ใจส าคั ญ ที่ สุ ด ในการ
สัมภาษณ์หรือลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ร้องที่ได้รับการทรมาน เพราะจาเป็นต้องใช้เวลาในการทา
ความเข้าใจ เรีย นรู้ รวมถึงให้ เวลากับ ผู้ ร้องในการให้ ข้อมูลอย่างไม่เร่งรีบหรือกดดัน ดังนั้น การใช้และ
ให้เวลาแก่ผู้เสียหายที่มากพอจึงเป็นเรื่องสาคัญ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเวลาจากัด Dr. Laurent เห็นว่ามี
๕ เทคนิคที่อาจทาให้ผู้เสียหายเปิดใจเร็วขึ้นและยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. ได้แก่
(๑) การแสดงตัวตนให้ชัดเจน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. จาเป็นต้องแนะนา
ตัวให้ชัดเจนว่าเป็นใคร มีหน้าที่และอานาจอย่างไร สามารถช่วยผู้เสียหายอย่างไรได้บ้าง
(๒) แจ้งวัตถุป ระสงค์ของการสั มภาษณ์ ห รือการขอรับข้อมูล กล่ าวคือ เจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม. จาเป็นต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะนาข้อมูลไปทาอะไร เพื่ออะไร และการให้ข้อมูล
ในครั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับผลดีหรือผลเสียอย่างไร รวมถึงปัจจัยแวดล้อมของผู้เสียหาย เช่น ครอบครัว ญาติ

๑๙
ชุมชุน จะได้ประโยชน์หรือผลกระทบอย่างไรจากการให้ข้อมูลครั้งนี้ ตลอดจนข้อมูลนี้จะเก็บ “เป็นความลับ”
ใช่หรือไม่
(๓) สถานที่ ในการสั ม ภาษณ์ ห รื อ การขอรั บ ข้ อ มู ล ไม่ ค วรเป็ น พื้ น ที่ ปิ ด หรื อ เป็ น
ทางการ ควรพูดคุยในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่ที่ผู้เสียหายรู้สึกสบายใจ
(๔) วิธีการถามคาถาม กล่าวคือ เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. ไม่ควรถามเหมือนเป็น
ตารวจหรือนักกฎหมาย กล่าวคือ ไม่ควรถามแบบต้องการคาตอบที่ชัดเจน ถามแบบทาให้ผู้เสียหายจนมุ ม
หรือถามแบบไปกระทบกระเทือนบาดแผลทางจิตใจ ทั้งนี้ ควรเป็นการถามในเชิงเปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย
ค่อย ๆ ถ่ายทอดออกมาหรือถามบนหลักการจิตบาบัด นอกจากนี้ ก่อนการสัมภาษณ์หรือรวบรวมข้อมูลใด ๆ
เจ้าหน้ าที่สานั กงาน กสม. ควรเก็บข้อมูล จากปัจจัยแวดล้อมของผู้เสียหายก่อน เพื่ อทาให้ ทราบประวัติ
ที่ผ่านมาหรือปมในใจ เพื่อที่จะได้ใช้คาถามที่เหมาะสมและไม่ซ้าเติมความทรมานในจิตใจ
(๕) บุคลิกภาพหรือภาษากาย โดยทั่วไปผู้เสียหายมักหวาดกลัวต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดังนั้ น การแสดงออกถึ งบุ ค ลิ ก ภาพหรื อ ภาษากายของเจ้ าหน้ าที่ ส านั กงาน กสม. จ าเป็ น ต้ อ งแสดงให้
ผู้เสียหายเห็นและรับรู้ได้ว่าเรา คือ คนที่มีความจริงใจและเต็มใจที่จะช่วยเหมือนเราเป็นเพื่อนหรือพรรค
พวกกัน
- คุ ณ พรเพ็ ญ ฯ ได้ ก ล่ าวเสริม ว่า เทคนิ ค ของ Dr.Laurent เป็ น ประโยชน์ อ ย่างยิ่ ง
เพราะเมื่อเทียบกับกรณีของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พบปัญหาการถูกกระทาทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐนั้น จะเห็นว่าผู้เสียหายและชาวบ้านมีความหวาดระแวงและไม่ไว้ ใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐ โดยจะเชื่อมั่นเฉพาะ
ผู้นาชุมชน ญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ที่พูดภาษามลายูได้เท่านั้น จึงเป็นเรื่องยากในการที่จะลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์
และขอรั บ ข้ อ มู ล นอกจากนี้ คุ ณ พรเพ็ ญ ฯ ได้ เสนอแนะวิธี ก ารเพิ่ ม เติ ม แก่ ส านั ก งาน กสม. ในกรณี ที่
จาเป็นต้องเก็บข้อมูลในพื้นที่ภาคใต้ว่า อาจสร้างเครือข่ายที่เป็น “อาสาสมัครในพื้นที่ ” ที่เป็นที่รู้จักของ
ชุมชนและสามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษามลายูเพื่อสนับสนุนการทางานของ กสม.
- Dr.Laurent ได้กล่าวเสริมว่า “การใช้อาสาสมัครในพื้นที่หรือการใช้ล่าม” เป็นอีก
สิ่งที่มีความสาคัญ มาก โดยล่ ามจาเป็ น ต้องเป็นมืออาชีพ และล่ามจะต้องได้รับคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม. ว่าสิ่งที่เขาได้ยินและแปลระหว่างการสัมภาษณ์นั้นจะต้องเป็นความลับ ในระหว่างที่แปล
ข้อมูลนั้น สิ่งที่สื่อสารมาห้ามผ่านการกลั่นกรองทางความคิดหรือความรู้สึก และล่ามจะต้องให้คามั่นว่าจะไม่
นาข้อมูลที่แปลไปใช้ในทางที่ผิด
8.๓ ข้อมูลที่ได้รับจากการแสวงหาข้อมูล/ข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายอาจมีการใส่ทัศนคติ
หรืออารมณ์ไว้ในข้อมูล กรณีเช่นนี้ จะมีเทคนิคหรือวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร
ตอบ
- Dr.Camelia ได้แจ้งว่า เราไม่สามารถรู้ได้ในทันทีว่าข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ผู้เสียหาย
ให้ นั้ น ส่ว นใดเป็ น เรื่องจริงหรือทัศนคติ แต่เราสามารถนาข้อมูล ต่าง ๆ ที่ ผู้เสี ยหายเล่ าไว้อย่างกว้าง ๆ
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการเปรียบเทียบข้อมูลประวัติของผู้เสียหายและข้อมูลที่ได้รับจากปัจจัย
แวดล้อม เช่น ครอบครัว ญาติ ชุมชุน เป็นต้น ดังนั้น ในช่วงของการถามคาถามเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย
ได้เล่าเรื่องราวจึงเป็นช่วงเวลาที่สาคัญ เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. ไม่ควรถามในเชิงชี้นาคาตอบไปในทิศทาง
ใดทิศทางหนึ่งหรือถามในลักษณะคาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ ควรถามในลักษณะที่เปิดกว้างที่ “เน้นการรับฟัง
มากกว่าต้อ งการค้น หาค าตอบ” นอกจากนี้ Dr.Laurent ได้ กล่ าวเสริม ว่า อาจใช้วิธีให้ ผู้ เสี ยหายเขีย น
บรรยายถ้อยคาแทนการสัมภาษณ์ หรือใช้วิธีวาดภาพ ซึ่งบางกรณีผู้เสียหายสะดวกใจที่จะใช้วิธีดังกล่าว
------------------------------------------

๒๐

ภาคผนวก
(กาหนดการฝึกอบรม)

๒๑

กาหนดการฝึกอบรม
“การป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง”
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
-------------------------------------- วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องเสวนาชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เวลา

รายละเอียด

วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การเสวนา “สาระสาคัญและหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทา
ทรมาน”

ผู้ดาเนินการเสวนา :
- นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ร่วมเสวนา :
- นายพิทยา จินาวัฒน์
ที่ปรึกษาประจาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ
ผู้อานวยการกองสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม

๒๒
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เวลา

รายละเอียด

วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. ชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม
๐๘.๔๕ – ๐9.๐๐ น. เปิดการฝึกอบรม

นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

๐9.๐0 – 10.00 น. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิธีสารอิสตันบูล (the
Istanbul Protocol): การสืบสวนสอบสวนและ
บันทึกข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิผล กรณี
การทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น ๆ
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี

- Dr.Laurent Subilia
- Mr.Arnaud Chaltin, UNOHCHR
- อ.กุลศิริ เจริญศุภกุล
- อ.อุษณีย์ นุชอนงค์

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประเภทของการกระทาที่รุนแรง/การกระทาทรมาน
- ความรุนแรงจากภาวะสงครามและการทรมาน
- หลักการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
อย่างเป็นระบบ

- Dr.Laurent Subilia
- นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
- อ.กุลศิริ เจริญศุภกุล
- อ.อุษณีย์ นุชอนงค์

10.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. หลักการ แนวทางและวิธีการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกระทาที่รุนแรง/การกระทาทรมานอย่าง
เป็นระบบ เพื่อปรับใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
ข้อมูล กรณี การละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ทางร่างกาย จิตวิทยา และจิตสังคม
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผลทางจิตใจและ
ผลกระทบจากความรุนแรง
- แบ่งปันประสบการณ์ด้านการให้คาปรึกษา
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาที่รุนแรง/
การกระทาทรมาน

- Dr.Laurent Subilia
- Mrs.Chakiba Marcolan-El
Jaouhari
- Ms.Camelia Doru, MD
- อ.กุลศิริ เจริญศุภกุล
- อ.อุษณีย์ นุชอนงค์

12.๐0 – 13.๐0 น. รับประทานอาหารกลางวัน

๒๓
เวลา

รายละเอียด

วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง

13.๐0 – 1๔.๔๕ น. เทคนิคการทางานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงหรือผู้ที่มีบาดแผลทางจิตใจ
(Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD)
- การสร้างความสัมพันธ์
- แนวทางการให้คาปรึกษา/แสวงหาข้อเท็จจริง
- การดาเนินการทางคลินิก จิตวิทยา และจิตวิทยา
สังคม

- Dr.Laurent Subilia
- Mrs.Chakiba Marcolan-El
Jaouhari
- Ms.Camelia Doru, MD
- อ.กุลศิริ เจริญศุภกุล
- อ.อุษณีย์ นุชอนงค์

๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. ความเข้าใจถึงแนวทางการดูแลรักษาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการกระทาที่รุนแรง/การกระทา
ทรมาน เพื่อเชื่อมโยงสู่การแสวงหาข้อเท็จจริง
ข้อมูล กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- การบาบัดทางความคิดและพฤติกรรม
(cognitive behavior therapy: CBT)
- ระยะสั้น: การจัดการกับปัญหาวิกฤต เช่น
ความเครียด
- ระยะกลาง: การดูแลรักษาตามอาการและบริบท
- ระยะยาว: จิตและปัญญาบาบัด

- Dr.Laurent Subilia
- Mrs.Chakiba Marcolan-El
Jaouhari
- Ms.Camelia Doru, MD
- อ.กุลศิริ เจริญศุภกุล
- อ.อุษณีย์ นุชอนงค์

ถาม - ตอบ
 วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เวลา

รายละเอียด

วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐9.00 – ๐9.15 น. สรุปประเด็นการเรียนรู้ของวันแรก

- นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
- อ.กุลศิริ เจริญศุภกุล
- อ.อุษณีย์ นุชอนงค์

๐9.15 – 1๐.๔๕ น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี
กรณีการทางานกับผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระทาที่รุนแรง/การกระทาทรมาน

- Dr.Laurent Subilia
- Mrs.Chakiba Marcolan-El
Jaouhari
- Ms.Camelia Doru, MD
- อ.กุลศิริ เจริญศุภกุล
- อ.อุษณีย์ นุชอนงค์

๒๔
เวลา

รายละเอียด

1๐.๔๕ – 12.๐0 น. แนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์และทาง
กฎหมาย กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทา
ที่รุนแรง/การกระทาทรมาน
- การนาเสนอแนวทางการจดบันทึกที่สร้าง
ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ให้การรักษากับผู้เสียหาย
- การทาความเข้าใจเรื่องข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
และทางกฎหมายในเรื่องบาดแผลทางด้านจิตใจ
- ตัวอย่างกรณีศึกษา

วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง
- Dr.Laurent Subilia
- Ms.Camelia Doru, MD
- อ.กุลศิริ เจริญศุภกุล
- อ.อุษณีย์ นุชอนงค์

12.๐0 – 13.๐0 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.๐0 – 14.30 น. แนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์และทาง
กฎหมาย กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทา
ที่รุนแรง/การกระทาทรมาน (ต่อ)
- การเขียนรายงานและการนาไปใช้จากประสบการณ์
จากต่างประเทศ
- ตัวอย่างกรณีศึกษา

- Dr.Laurent Subilia
- Ms.Camelia Doru, MD
- Mr.Arnaud Chaltin, UNOHCHR
- อ.กุลศิริ เจริญศุภกุล
- อ.อุษณีย์ นุชอนงค์

14.๓๐ – 15.30 น. แนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม:
ครอบครัว ภรรยา บุตร และชุมชน

- Dr.Laurent Subilia
- Mrs.Chakiba Marcolan-El
Jaouhari
- Mr.Arnaud Chaltin, UNOHCHR
- อ.กุลศิริ เจริญศุภกุล
- อ.อุษณีย์ นุชอนงค์

15.30 – ๑๗.๐๐ น. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้าร่วม
การอบรมกับวิทยากร /ถาม - ตอบ

- Dr.Laurent Subilia
- Mrs.Chakiba Marcolan-El
Jaouhari
- Mr.Arnaud Chaltin, UNOHCHR
- อ.กุลศิริ เจริญศุภกุล
- อ.อุษณีย์ นุชอนงค์

๑๗.๐๐ – ๑๗.๑๕ น. กล่าวปิดงาน

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖-๗
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๙๔๕ โทรสาร. ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๖๓

