
 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
“การป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง” 

ภายใต้โครงการเสรมิสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 

 
 

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 

ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
 

 

 

 

โดย 

กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร ส านักบริหารกลาง 
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๑ 

สรุปผลสรุปผลการการด าเนินด าเนินการการ  
““การป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงการป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง””  

ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม  
คุ้มครองสิทธมินุษยชนคุ้มครองสิทธมินุษยชน  

ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๙ ๙ ––  ๑๑ ๑๑ มีนาคม มีนาคม ๒๕๖๕๒๕๖๕  
ณ ห้องเสวนา ชั้น ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ ๖ ส านักงานคณะกรรมการสิส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  
และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZZoooomm  MMeeeettiinngg  

หลักการและเหตุผลโครงการ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีภารกิจส าคัญในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศ พร้อมเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างาน 
เพ่ือความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญ โดยมีส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวก และสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงจ าเป็นต้องได้รับ การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องอาศัย
องค์ความรู้หลากหลายแบบสหวิทยาการ รวมถึงทักษะเฉพาะทางซึ่งต้องมีความเหมาะสม ทันต่อ
สถานการณ์ทางสังคมและปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และซับซ้ อน
มากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน  
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดจัด
โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและขีดสมรรถนะด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดท ารายงานและข้อเสนอมาตรการ หรือแนวทางในการป้องกันแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมถึงองค์ความรู้ในประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธมินุษยชนอ่ืน ๆ ที่สังคมให้ความสนใจในปัจจุบัน 
เช่น การซ้อมทรมาน การบังคับบุคคลให้สูญหายหรือการอุ้มหาย เป็นต้น 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ในมิติด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 
 
 



๒ 

กรอบโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันการทรมาน” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะ 
ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยการด าเนินการ ๒ ช่วง โดยในช่วงที่ ๑ 
เป็นการฝึกอบรม “การป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง” 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญและหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าทรมาน  
 ๒. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ประเภทของความรุนแรง หลักการและ
กลไกดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าทรมาน 
 ๓. แนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์และทางกฎหมาย เพ่ือน าไปปรับใช้ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง/ข้อมูลจากผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 ๔. วิธีการดูแลเยียวยาเหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม: ครอบครัว ภรรยา บุตร และชุมชน 
จากการกระท าท่ีรุนแรง/การกระท าทรมาน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเป็นระบบ 
 ๕. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

ระยะเวลาและสถานที่   
 จ านวน ๓ วันท าการ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (ก าหนดการแนบท้าย) 

วิทยากร   
 ๑. นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 ๒. นายพิทยา จินาวัฒน์  ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 ๓. นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ  ผู้อ านวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
 ๔. Dr.Laurent Subilia  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือ 
   ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง สมาพันธรฐัสวิส 
 ๕. Ms.Camelia Doru  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บข้อมูลและบันทึกการ 
   สืบสวนสอบสวนกรณีอาชญากรรม ประเทศโรมาเนีย 
 ๖. Mrs.Chakiba Marcolan-El Jaouhari ผู้มีประสบการณ์ท างานในด้านการปฏิบัติต่อ 
   กลุ่มเปราะบาง และการฟ้ืนฟูเหยื่อจากการ 
   ถูกทรมานและความรุนแรง สมาพันธรัฐสวิส 
 ๗. Mr.Arnaud Chaltin  ผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชน 
   แห่งสหประชาชาติ 
 ๘. นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  ผู้อ านวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
 
 
 
 



๓ 

วิธีการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรม “การป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรง” มีรูปแบบวิธีการฝึกอบรมทั้งในห้องเรียน และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
Meeting โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ดังนี้  
 ๑. ในห้องเรียน จ านวนประมาณ ๖๐ คน ประกอบด้วย  
  - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
  - ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  - ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
  - เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
  - เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
  - ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม 
 ๒. ในรูปแบบออนไลน์ จ านวนประมาณ ๖๐ คน ประกอบด้วย 
  - เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและพ้ืนที่ภาคใต้ 
  - เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
   - ผู้แทนองค์กรเครือข่ายภาครัฐ เช่น กรมต่าง ๆ ในกระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) ส านักงาน
อัยการสูงสุด สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รวมทั้งผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม 

สรุปสาระส าคัญเนื้อหาการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การเสวนา หัวข้อ “สาระส าคัญและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกระท าทรมาน” โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เป็นผู้ด าเนินการเสวนา พร้อมด้วย นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อ านวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ร่วมเสวนา สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  ๑.1 การทรมานมีที่มาอย่างไร เกิดข้ึนเมื่อใด เหตุใดจึงต้องกระท าทรมาน 
   “การทรมาน” พบหลักฐานปรากฏตั้งแต่สมัยยุคเมโสโปเตเมีย (ก่อนคริสต์ศักราช 
เมื่อราว ๓,๕๐๐ ปี) การทรมานได้ก่อเกิดและถูกพัฒนาควบคู่ไปกับพัฒนาการของมนุษย์และสังคม 
เนื่องจากเมื่อใดที่มนุษย์ได้มาอาศัยอยู่ร่วมกันและพัฒนาเป็นสังคม สิ่งที่มักตามมาเสมอ คือ “การเกิดความ
ขัดแย้งต่อกัน” ทั้งระหว่างบุคคล ชุมชน หรือเมือง/รัฐ โดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ได้น าไปสู่การกระท า
ทรมาน  
   ในอดีต การกระท าทรมานเกิดมาจากความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อันท าให้มนุษย์กระท าทรมานต่อมนุษย์หรือสัตว์เพ่ือเป็นการถวายหรือบูชายัญ
ให้ช่วยปกป้อง คุ้มครอง หรือก าจัดสิ่งชั่วร้ายและอัปมงคลต่าง ๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อชุมชน นอกจากนี้  
การทรมานยังเกิดจากสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้เพ่ือเอาตัวรอดของมนุษย์ จึงท าให้การทรมานถูกน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ระหว่างรัฐหรือชุมชน (เช่น ทรมานฝ่ายที่แพ้สงคราม) การล่าอาณานิคม (เช่น  
การเป็นเชลย หรือทาส) รวมถึงน าไปใช้ในทางศาสนาเพื่อลงโทษผู้กระท าความผิด (เช่น การล่าแม่มด)  
   ในปัจจุบัน การทรมานถูกน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขหรือวิธีการในการปกครอง
คนในชาติ (เช่น การจ าคุก การลงโทษ) นอกจากนี้ การทรมานยังถูกน าไปใช้เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ  



๔ 

ให้ข้อมูลข่าวสาร และข่มขู ่ให้หวาดกลัว อย่างไรก็ดี “การทรมาน” ถือเป็นสิ่งต้องห้าม เนื่องจากขัดกับข้อ ๕ 
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)๑ ข้อ 7 
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil 
and Political Rights: ICCPR)๒ และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท าอ่ืน ๆ  
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment: CAT) 

 

ตารางเปรียบเทียบกลุ่มบุคคลที่กระท าทรมาน กับผู้ถูกทรมาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
บุคคล/องค์กรที่กระท าทรมาน บุคคลที่ถูกทรมาน 

๑. อดีต กษัตริย์/ผู้ปกครอง แม่ทัพในการรบ ๑. ผู้แพ้สงคราม ทหารฝ่ายศัตรู เชลย ทาส 
๒. ผู้น าองค์กรศาสนา ศาลศาสนา ๒. ผู้ฝ่าฝืน คนนอกศาสนา ผู้ถูกหาว่าเป็นแม่มด 
๓. พ่อค้าทาส นายทาส/ค้ามนุษย์ นายจ้าง ๓. ทาส แรงงาน ผู้ให้บริการ/ทาสยุคใหม่ 
๔. ผู้ปกครองเผด็จการ ๔. ผู้ต่อต้าน ผู้ขัดค าสั่ง ผู้มีความเห็นต่าง 
๕. เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคง ผู้บังคับใช้

กฎหมาย 
๕. ผู้เห็นต่าง ผู้ฝ่าฝืน ผู้ก่อการร้าย ผู้ต้องหา 

ผู้ต้องขัง 

  1.๒ แนวคิดของ “การห้ามการทรมาน” เริ่มต้นเมื่อใด 
   การสู้รบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ได้พรากชีวิตมนุษย์ไปไม่น้อยกว่า  
๖๐ ล้านคน และยังส่งผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ ต่อความเป็นอยู่และศักดิ์ศรีของมนุษย์ ทั้งในรูปแบบของ 
ความอดอยาก การทรมานนักโทษ การใช้แรงงานเยี่ยงทาส และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ดังนั้น ภายหลังการสิ้นสุด
ของสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงได้มีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพ่ือให้ประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติได้ให้ค ามั่นว่าจะร่วมกันป้องกันมิให้เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวขึ้นอีก และร่วมจัดท า 
“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)” เพ่ือประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของปัจเจกชน 
ทั่วทุกแห่ง โดยต่อมา UDHR ได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 
ค.ศ. 1948 (วันสิทธิมนุษยชนสากล) อันถือได้ว่า UDHR เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ฉบับแรกของโลก
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน และเป็นรากฐานให้แก่สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทุกฉบับ 
   ในส่วนของแนวคิดเรื่อง “การห้ามการทรมาน” ได้เริ่มเมื่อปี ๑๙๗๐ โดยองค์กร 
Amnesty International ได้ท าการรณรงค์ระดับโลกในเรื่อง “การต่อต้านการทรมาน” ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวได้น าไปสู่การจัดท าและรับรอง “อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (CAT)” ในปี ค.ศ. ๑๙๘๔ หรือ  
พ.ศ. ๒๕๒๗ จึงถือได้ว่าองค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทส าคัญในการระดมพลังเพ่ือป้องกันมิให้รัฐบาล
ของประเทศต่าง ๆ ด าเนินการกระท าทรมานต่อประชาชน 

  1.๓ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน (CAT) 
   ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน (CAT) โดยการ
ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550  

                                           
๑ ข้อ ๕ ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) บัญญัติว่า “บุคคลใดจะถูกกระท าการทรมาน หรือการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีไม่ได้” 
๒ ข้อ 7 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( ICCPR) บัญญัติว่า “บุคคลจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ
หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต่ า ช้ามิได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์  
โดยปราศจากความยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั้นมิได้” 



๕ 

   อนุสัญญา CAT มีจุดมุ่งหมายให้รัฐภาคีแต่ละรัฐด าเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ 
บริหาร ตุลาการ หรือมาตรการอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิผลเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกระท าการทรมานโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐในอาณาเขตซึ่งอยู่ภายใต้เขตอ านาจรัฐ ประกอบด้วย ๓๓ ข้อ แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ ๑ ตั้งแต่ข้อ 1 – 16 เป็นการกล่าวถึงค านิยามของการทรมาน บทบัญญัติว่าด้วยการก าหนดให้การ
ทรมานเป็นความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา เขตอ านาจที่เป็นสากลเกี่ยวกับความผิดการทรมาน 
และหลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส่วนที่ ๒ ตั้งแต่ข้อ 17 – 24 เป็นการกล่าวถึงการน าบทบัญญัติไปใช้ 
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ (CAT Committee) และ ส่วนที่ ๓ ตั้งแต่ข้อ 25 - 33 
เป็นการกล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคี ผลใช้บังคับการแก้ไขอนุสัญญา โดยเฉพาะข้อสงวน การแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติของอนุสัญญาและการระงับข้อพิพาท 
   นอกจากนี้ ไทยยังมีค าแถลงตีความ (declaration) ในข้อ 1 เรื่องค านิยามของค าว่า 
“การทรมาน” ข้อ 4 เรื่องการก าหนดให้การทรมานทั้งปวงเป็นความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา 
และข้อ 5 เรื่องให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่อาจจ าเป็นเพ่ือให้ตนมีเขตอ านาจเหนือความผิดที่อ้างถึง
ตามข้อที่ 4 ของอนุสัญญาฯ โดยทั้งสามข้อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน ในส่วนของข้อสงวน (reservation) ไทยมีข้อสงวน ข้อ 30 วรรคหนึ่ง โดยไทยไม่รับข้อผูกพันตามข้อ
ดังกล่าว ซึ่งการจัดท าข้อสงวนในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ยอมรับอ านาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
เป็นการล่วงหน้า เว้นเสียแต่ว่าจะพิจารณาเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป 

  1.๔ มาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการทรมานฯ มีดังนี้ 
   1.๔.๑ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (OPCAT) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือป้องกันการทรมานฯ โดยก าหนดให้จัดตั้งกลไกระดับชาติเพ่ือป้องกันการทรมานฯ (National 
Preventive Mechanism : NPM) รวมถึงยอมรับอ านาจกลไกป้องกันการทรมานฯ ของสหประชาชาติ 
(Subcommittee on Prevention of Torture: SPT) ปัจจุบัน ไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT 
   1.๔.๒ พิธีสารอิสตันบูล : คู่มือการสืบสวนสอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรณีการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืน ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ 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) วัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวนและบันทึกข้อมูลและพยานหลักฐานกรณีทรมานฯ อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พิธีสารอิสตันบูลไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศแต่มีการอบรมให้ความรู้ Istanbul 
Protocol เพ่ือเพ่ิมทักษะให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 
   1.๔.๓ พิธีสารมินนิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการ
เสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย (ค.ศ. 2016) : คู่มือฉบับแก้ไขปรับปรุงแล้วของสหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีการสังหารนอกกฎหมาย ตามอ าเภอใจ และ
โดยการพิจารณาอย่างรวบรัด  (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) วัตถุประสงค์
เพ่ือก าหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตโดยมิชอบ ทั้งนี้ พิธีสารมินนิโซตาไม่ใช่กฎหมาย
ระหว่างประเทศ แต่มีการอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง 



๖ 

   1.๔.๔ หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการสอบสวนและการรวบรวม
ข้อมูล (Principles on Effective Interviewing for Investigations and information Gathering) หรือ 
Mendez Principles เพ่ือก าหนดแนวทางสอบสวนแบบใหม่ที่เน้นการสัมภาษณ์เพ่ือ “ค้นหาความจริง” 
โดยน าหลักจิตวิทยาเข้ามาช่วย ทั้งนี้ หลักการดังกล่าวไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศแต่อยู่ระหว่างการ
หารือในระดับระหว่างประเทศเพ่ือยกระดับเป็น “protocol”  

  1.๕ หน่วยงานภาครัฐของไทยที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา CAT 
   หน่วยงานภาครัฐของไทยที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา CAT คือ  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินงานตามพันธกรณี  
๔ ประการ ได้แก่ 
   1.5.1 การประกันให้เกิดสิทธิตามอนุสัญญาฯ (guarantee) เช่น การจัดท า (ร่าง) 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดยในชั้นนี้  
อยู่ระหว่างการเสนอต่อสภา 
   1.5.2 การปฏิบัติให้ เกิดสิทธิตามอนุสัญญาฯ (implementation) เช่น การจัดตั้ ง
คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ซึ่งประกอบไปด้วย 
๔ คณะย่อย ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการคัดกรองกรณีถูกกระท าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ 
(๒) คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบกรณีถูกกระท าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ  
(๓) คณะอนุกรรมการเยียวยากรณีถูกกระท าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ และ (๔) คณะอนุกรรมการ
ป้องกันการกระท าทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ 
   1.5.3 การเผยแพร่หลักการและสาระส าคัญของอนุสัญญาฯ ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่าง
กว้างขวาง (Raising Awareness) เช่น การจัดท าหลักสูตร คู่มือ และการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อนุสัญญา CAT แก่ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
   1.5.4 การจัดท ารายงานประเทศ (country report) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าอนุสัญญาฯ 

  1.๖ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล 
สูญหาย พ.ศ. ....  
   ความเป็นมา นับตั้งแต่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CAT กระทรวงยุติธรรมได้ศึกษา 
แนวทางแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ โดยในเบื้องต้นได้ศึกษารูปแบบของการเพ่ิมฐาน
ความผิดในประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ต่อมาปี ๒๕๕๗ ภายหลัง
จากที่ คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปน าเสนอรายงานประเทศด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสหประชาชาติฯ 
และได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดท ากฎหมายรองรับอนุสัญญาฯ จึงได้กลับมาทบทวนรูปแบบ
การยกร่างกฎหมายรองรับอนุสัญญาฯ โดยเปลี่ยนเป็นการจัดท าพระราชบัญญัติเฉพาะ และน าหลักการของ
อนุสัญญาอุ้มหายมารวมเป็นร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเดียว เนื่องจากมีลักษณะความผิดที่ใกล้เคียงกับการ
ทรมานฯ จากนั้น ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ยกร่าง พระราชบัญญัติดังกล่าวและเสนอเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาตามล าดับ โดยสถานะปัจจุบัน คณะกรรมาธิการวิสามัญอยู่ระหว่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (ข้อมูล ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕) 
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(ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 46 มาตรา 
อารัมภบท 
(มาตรา 1 - 4) 

เป็นการกล่าวถึงการก าหนดชื่อร่างพระราชบัญญัติ วันที่มีผลบังคับใช้ นิยามค าว่าผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการ 
และการควบคุมตัว รวมทั้งก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฯ 

หมวด 1 บททั่วไป 
(มาตรา 5 - 13) 

เป็นการกล่าวถึงการก าหนดฐานความผิด “กระท าทรมาน”“กระท าการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์” และ “กระท าให้บุคคลสูญหาย” ก าหนดให้เป็นความผิดสากล ก าหนดห้ามทรมาน กระท าการที่โหดร้ายฯ และ
กระท าให้บุคคลสูญหาย 
ในทุกสถานการณ์ ห้ามผลักดันบุคคลกลับไปเผชิญอันตราย ก าหนดให้สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ก าหนดให้ญาติหรือบุคคล
ใกล้ชิดเป็นผู้เสียหายด้วย รวมทั้งก าหนดให้สืบสวนจนกว่าจะพบบุคคลสูญหายและทราบพฤติการณ์และบุคคลที่กระท าความผิด 

หมวด 2 คณะกรรมการปองกนั
และปราบปรามการทรมานและ
การกระท าให้บุคคลสูญหาย 
(มาตรา 14 - 22) 

จัดตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง พร้อมด้วย 
กรรมการจากการสรรหาทางด้านสิทธิมนุษยชน แพทย์ จิตวิทยา และผู้เสียหาย รวมทั้งสิ้น 15 คน ร่วมเป็นกรรมการ 
อ านาจหน้าที่คณะกรรมการฯ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ ซ่ึงมีประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน และ  
มีผู้แทนจากพรรคการเมืองต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบ 

หมวด 3 การป้องกันการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
(มาตรา 23 - 31) 

ก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีการควบคุมตัวต้องจัดท าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดเผย
ข้อมูลของผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ ก าหนดให้มีมาตรการระงับการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายฯ และการกระท าให้บุคคลสูญหาย
และเยียวยาความเสียหายเบ้ืองต้น ก าหนดมาตรการในการด าเนินการ กรณีมีการเสียชีวิตระหว่างควบคุมตัว หลักการห้ามรับ
ฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระท าความผิด 

หมวด 4 
การด าเนนิคด ี
(มาตรา 32 - 37) 

ก าหนดให ้การกระท าทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายมีอายุความ 40 ปี และการกระท าที่โหดร้ายฯ มีอายุความ  
10 ปี / ก าหนดให้หลายหน่วยงานสามารถด าเนินคดีได้ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายปกครอง ต ารวจ DSI หรืออัยการ ก าหนดให้ 
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอ านาจทุกกรณี รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลทหาร 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 
(มาตรา 38 - 45) 

ก าหนดระวางโทษความผิดฐานกระท าทรมาน การกระท าที่โหดร้ายฯ และกระท าให้บุคคลสูญหาย เหตุเพิ่มโทษและเหตุ
บรรเทาโทษ ความผิดฐานสมคบ ความผิดฐานสนับสนุน รวมทั้งก าหนดโทษแก่ผู้บังคับบัญชาที่ทราบถึงการกระท าความผิด
ของผู้ใต้บังคับบัญชาและไม่ด าเนินการป ้องกันหรือระงับการกระท าความผิดนั้น 

บทเฉพาะกาล 
(มาตรา46) 

ก าหนดให้การกระท าให้บุคคลสูญหายก่อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ได้รับการสืบสวนบุคคลจนกว่าจะพบ ได้ทราบการ
กระท าความผิด และผู้กระท าความผิด 

 

  1.๗ ความท้าทายในการป้องกันและต่อต้านการทรมานฯ ในประเทศไทย 
   ในทัศนะของนายพิทยาฯ มองว่า ความท้าทายในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการ
ทรมานของไทยมี ๒ ประการ ได้แก่ ประการที่ ๑ คือ “ทัศนคติของฝ่ายความมั่นคง” ที่ด าเนินการกระท า
ทรมานเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของรัฐ ประการที่ ๒ คือ “กระบวนการยุติธรรม” ที่มีความล่าช้าและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐาน การน าเสนอสู่ศาล และการปล่อยตัว
ชั่วคราว ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบขยายผล 

 ๒. หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิธีสารอิสตันบูล: คู่มือการสืบสวนสอบสวนและบันทึก
ข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณี การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืน ๆ ที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี (Istanbul Protocol : Manual on the Effective Investigation 
and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment):” บรรยายโดย นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อ านวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม  
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  2.1 พิธีสารอิสตันบูล (the Istanbul Protocol) เป็นคู่มือการสืบสวนสอบสวนและบันทึก
ข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิผล ในกรณีที่เกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืน ๆ  
ที่ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี โดยพิธีสารอิสตันบูลได้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 
นักนิติวิทยาศาสตร์ แพทย์ นักจิตวิทยา ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนและนักกฎหมายในประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลก เพ่ือร่วมกันวางหลักการและมาตรฐานในการบันทึกรวบรวมพยานหลักฐานกรณีการทรมาน  
ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และเป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายจากการถูกทรมานเพ่ือการ
คุ้มครองและเยียวยา รวมถึงสามารถน าเสนอพยานหลักฐานอันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นทาง
ร่างกายหรือจิตใจต่อศาลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ แม้ว่าพิธีสารอิสตัลบูลจะมี สถานะ 



๘ 

เป็นเพียงเอกสารระหว่างประเทศที่ “ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (non-binding document)” อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายระหว่างประเทศได้บังคับให้รัฐบาลน าพิธีสารอิสตันบูลไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและ
บันทึกเหตุการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายเพื่อลงโทษผู้ที่กระท าผิด  
  2.2 สาระส าคัญในพิธีสารอิสตัลบูลได้มีการน าเรื่อง “นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic science)” 
และ “นิติจิตเวชศาสตร์ (Forensic psychiatry)” มาเป็นเครื่องมือและกลไกหนึ่งในการสนับสนุนให้
กระบวนการยุติธรรมต่อเหยื่อผู้รอดพ้นจากการทรมานเกิดประสิทธิผล อันจะท าให้ผู้เสียหายได้รับความ
คุ้มครองทางกฎหมายและได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่าย ในส่วนของเรื่อง
นิติจิตเวชศาสตร์ถือเป็นองค์ความรู้ใหม่ในสังคมไทยที่จะน ามาใช้กับเหยื่อผู้เสียหายจากการถูกซ้อมทรมาน
ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าของผู้ก่อความไม่สงบและจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอ านาจ 
  2.3 เนื้อหาในพิธีสารอิสตัลบูลมีความครบถ้วนกระบวนความในอันที่จะพิสูจน์การทรมาน
ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกาย ผิวหนัง ใบหน้า ทรวงอกและช่องท้อง ระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก ระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ ระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย รวมไปถึงการ
ตรวจร่างกายและประเมินผลที่ได้รับจากการทรมานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทุบตีและการกระแทก  
ด้วยวัตถุไม่มีคม การทุบตีเท้า การแขวน การทรมานด้วยการจี้ การทรมานที่เกิดกับฟัน การขาดอากาศ
หายใจ การทรมานทางเพศซึ่งรวมถึงการกระท าช าเรา เป็นต้น 

 ๓. หัวข้อ “พิธีสารมินนิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิต
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย (ค.ศ. 2016) : คู่มือฉบับแก้ไขปรับปรุงแล้วของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
และการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีการสังหารนอกกฎหมาย ตามอ าเภอใจ 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 นางสาวพรเพ็ญ 
คงขจรเกียรติ ผู้อ านวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  3.1 “พิธีสารมินนิโซตา” จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน 
ในกรณี การสังหารนอกกฎหมาย ตามอ าเภอใจและโดยการพิจารณาอย่างรวบรัด พิธีสารมินนิโซตามีสถานะ
เป็นเพียงเอกสารระหว่างประเทศที่ “ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (non-binding document)” แต่อย่างไรก็ดี 
หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมได้น าพิธีสารมินนิโซตามาใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายและเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ในส่วนของประเทศไทยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้น า  
พิธีสารมินนิโซตามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานสำหรับกรณีการสืบสวนสอบสวนหรือการ
คุ้มครองพยานในกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมายได้ 
  3.2 สาระส าคัญในพิธีสารมินนิโซตา ประกอบด้วย บันทึกความเป็นมา รายชื่อสมาชิก
คณะทำงานด้านกฎหมายและด้านนิติวิทยาศาสตร์ สมาชิกคณะที่ปรึกษา หัวข้อหลักซึ่งกล่าวถึงหลักการ
ทั่วไปของกระบวนการสืบสวนสอบสวนและแนวทางโดยละเอียดที่จะอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ของหลักการ
ทั่วไป เช่น การเก็บ การจัดการข้อมูลและวัถตุพยาน ภูมิศาสตร์และสถานที่เกิดเหตุ การประสานกับ
ครอบครัว การท าความเข้าใจเหยื่อ การค้นหา สัมภาษณ์และคุ้มครองพยาน หลักฐานจากเครื่องมือสื่อสาร
และดิจิทัล การกู้คืนซากศพ การระบุตัวตนของศพ การผ่าพิสูจน์ การวิเคราะห์ซากโครงกระดูก เป็นต้น 
และส่วนท้ายเป็นอภิธานศัพท์และภาคผนวกซ่ึงเป็นเอกสารและตารางบันทึกประกอบการปฏิบัติงาน 



๙ 

 ๔. หัวข้อ “การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ประเภทของ
ความรุนแรง วิธีการกระท าทรมาน และผลกระทบจากการถูกกระท าทรมาน” บรรยายโดย  Dr.Laurent 
Subilia และ Dr.Camilia Doru มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  Dr.Laurent ได้กล่าวถึงบริบทเรื่องการทรมานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ว่า ผู้ที่ถูกกระท า
ทรมานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ลี้ภัยทางการเมืองหรือสงคราม และแรงงานข้ามชาติที่หนี เข้ามาพ่ึงพิง  
ซึ่งผลจากการแสวงหาข้อเท็จจริงจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ด้วยวิธีการจดบันทึกทางการแพทย์ได้เป็นส่วนส าคัญ 
ในการช่วยรับรองสถานะได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. จึงอาจน าแนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์ 
ไปปรับใช้ในการแสวงหาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริงเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าเรื่องร้องเรียนกรณีการทรมาน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เข้าใจในมิติและมุมมองของแพทย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. จ าเป็นต้องเข้าใจนิยามความรุนแรง 
ประเภทของความรุนแรง และวิธีการกระท าทรมานต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้สัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.๑ นิยาม  
   - ความรุนแรง (violence) องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 
ได้ใหความหมายว่า เป็นการจงใจใช้ก าลังหรืออ านาจ ไม่ว่าจะเป็นการขู่หรือใช้ก าลังต่อตนเอง บุคคลอ่ืน  
กลุ่มบุคคล หรือชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเจ็บป่วยทางจิตใจ ความผิดปกติในการ
เจริญเปลี่ยนแปลง หรือการถูกทอดทิ้ง 
   - ความรุนแรงอย่างเป็นระบบ (Organized violence) คือ เป็นการกระท าความรุนแรง
ใด ๆ ที่มีการไตร่ตรองและกระท าโดยกลุ่มบุคคลอย่างน้อย 2 คน หรือคน ๆ เดียวภายใต้ค าสั่งการ 
ของคนอีกคน หรือกลุ่มบุคคล 
   - การทรมาน (torture) ตามข้อ ๑ ของอนุสัญญา CAT หมายถึง การกระท าใดก็ตาม
โดยเจตนาที่ท าให้ เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส  ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ 
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจาก
บุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น ส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระท า หรือถูกสงสัยว่า 
ได้กระท า หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัว หรือเป็นการบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผล 
ใด ๆ บนพ้ืนฐานของการเลือกประติบัติไม่ว่าจะเป็นในรูปใด เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั้น 
“กระท าโดย หรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ  หรือของ
บุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งทางการ” ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก 
หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย 

  ๔.2 รูปแบบและวิธีการกระท าทรมาน   
   การทรมานถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงใช้สร้างความ
เจ็บปวดต่อผู้เสียหายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ให้ยอมรับสารภาพ หรือ
เพ่ือข่มขู่ให้กลัว การทรมานอาจก่อให้เกิดบาดแผลทางร่างกายจากการถูกปฏิบัติอย่างโหดร้าย เช่น ทุบ ตี 
ท าร้ายร่างกาย บีบหรือรัดคอให้หายใจไม่ออก หรือในทางจิตใจ เช่น การบังคับอดนอน อดอาหารและน้ า 
หรือสร้างความอับอายให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ การทรมานด้วยรูปแบบใหม่ๆ อาจท าให้ไม่เกิดรอยแผล  
บนผู้เสียหาย แต่สร้างความเจ็บปวดอันสาหัส เช่น การทุบด้วยวัสดุพิเศษ หรือขังไว้ในห้องเย็น ท าให้การ
ตรวจสอบร่องรอยการทรมานท าได้ยากข้ึน 
   การกระท าทรมานในแต่ละขั้นตอนจะมีวิธีการทรมานที่แตกต่างกันเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ โดยมี ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 



๑๐ 

   - ขั้นที่ 1: ขั้นการจับกุม การทรมานในขั้นนี้มักพบการทรมานในลักษณะของการท าให้
ขาดแคลนอาหารหรือน้ าดื่ม และท าให้เกิดความเหนื่อยล้า ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เสียหายเกิดความสับสนงุนงงทาง
กายภาพและความอ่อนล้าทางจิตใจ 
   - ขั้นที่ 2: ขั้นการซักถาม การทรมานในขั้นนี้มักใช้วิธีการกดดันทางกายภาพและทาง
จิตวิทยา เพื่อให้ผู้เสียหายรับสารภาพหรือบอกข้อมูล 
   - ขั้นที่ 3: ขั้นขณะที่คุมขัง การทรมานในขั้นนี้มักพบการใช้ความรุนแรง เช่น การทุบตี 
การมัดแขนขา เป็นต้น การดูหมิ่น การหยามเกียรติ ทั้งนี้ เพ่ือท าลายความเป็นตัวตนของผู้เสียหาย 
   - ขั้นที่ 4: ขั้นการคุกคามหลังจากปล่อยตัวออกไป การทรมานในขั้นนี้มักใช้วิธีการ
สะกดรอยตาม การส่งข้อความหรือจดหมายข่มขู่ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมบุคคลหรือกลุ่มให้เกิดความหวาดกลัว 

   ปัจจุบันทั่วโลกมีรูปแบบและวิธีการทรมานที่แตกต่าง โดย Dr.Laurent ได้รวบรวมไว้ 
มีทั้งหมด ๖ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การทุบตีด้วยของมีคม ด้วยก าปั้น เท้าหรือกระบอง มักพบที่ประเทศ
ปากีสถานหรือประเทศอินเดีย (เรียกว่า “lathi” ที่แปลว่า ท่อนไม้ไผ่) (๒) ทุบตีที่ฝ่าเท้าซ้ า ๆ (FALAKA)  
มักพบที่ประเทศตุรกี เนปาล ประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้และเอเชีย (๓) การแขวนโดยมัดตรึงแขน ขา 
และทุบตี/ใช้ไฟช็อต มักพบที่รัฐปาเลสไตน์ ประเทศอิหร่าน และประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง (๔) 
การท าให้เปลือยกาย การบดขยี้อวัยวะเพศ การกระท าช าเราและการข่มขืน พบเกือบทุกประเทศทั่วโลก 
(๕) การกดดันทางจิตวิทยา พบเกือบทุกประเทศทั่วโลก และ (๖) การท าให้ขาดอากาศหายใจ พบเกือบทุก
ประเทศท่ัวโลก 

  4.๓ ผลกระทบจากการถูกกระท าทรมาน 
   ภายหลังจากการได้รับการทรมาน ผู้เสียหายจะได้รับผลกระทบต่อทางร่างกาย จิตใจ 
และการด าเนินชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   4.3.1 ผลกระทบทางกายภาพ เมื่อผู้เสียหายถูกกระท าทรมานจะท าให้ร่างกายได้รับ
ความเจ็บปวดหรือความพิการ เช่น การทรมานโดยวิธีการทุบตีฝ่าเท้าซ้ า ๆ หรือ FALAKA ที่จะท าให้
ผู้เสียหายเกิดภาวะที่มีเลือดออกในเนื้อเยื่อบริเวณฝ่าเท้า เกิดอาการบวมน้ าที่ขา และภาวะเนื้อตายหากมิได้
รับการรักษาโดยทันที เป็นต้น โดยในทางการแพทย์เรียกผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ว่า “poly-traumatization” 
   4.3.2 ผลกระทบทางจิตวิทยา สามารถแบ่งได้ ๒ ระยะ ได้แก่ 
    - ระยะสั้น : ผู้เสียหายที่ถูกกระท าทรมานส่วนใหญ่จะเผชิญกับภาวะการ
สูญเสียความเชื่อมั่นขั้นพ้ืนฐาน หรือ “Shattered assumption” (ทฤษฎีที่ว่าด้วยการสูญเสียความเชื่อมั่น
พ้ืนฐานที่มีต่อโลกใบนี้และชีวิตของตนเอง ได้แก่ ความดีงามและความหมายของโลก หรือคุณค่าของตนเอง) 
สูญเสียความผิดปกติทางบุคลิกภาพ เกิดภาวะวิตกกังวล หรือ “Post-Traumatic Stress Disorder 
(PTSD)” เกิดภาวะของโรคซึมเศร้า และโรคโซมาไทเซชัน หรือ “Somatization” (ความผิดปกติทางจิต
อย่างหนึ่งที่มีอาการผิดปกติทางกายเสมือนจะมีโรคหรืออาการบาดเจ็บทางกายแต่ไม่สามารถระบุสาเหตุ
ทางกายได้) ตลอดจนการเกิดภาวะความผิดปกติด้านการแยกตัวของความคิด หรือ “Dissociative 
disorders” 
    - ระยะยาว : ผู้ เสียหายที่ถูกกระท าทรมานจะเผชิญกับภาวะด้านการ
เปลี่ยนแปลงด้านสมาธิ สติอารมณ์ มุมมองที่มีต่อตนเอง และความสัมพันธ์กับผู้อื่น ระบบการรับรู้หรือแปล
ความหมายผิดเพี้ยน รวมถึงการรับรู้ความจริงหรือบุคลิกวิปลาส 
   4.๓.๓ ผลกระทบทางสังคม ผู้เสียหายที่ถูกกระท าทรมานมักจะหลีกหนีหรือเลี่ยง
สังคม ถอนตัวออกจากสังคม หรือมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม แล้วแต่กรณี 



๑๑ 

   โดยที่ผลกระทบจากการถูกกระท าทรมาน ได้ส่งผลต่อผู้เสียหายทั้งทางกายภาพ ทาง
จิตวิทยา และทางสังคม ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. จึงจ าเป็นต้องท างานร่วมกับเครือข่ายในแต่ละ
ด้าน กล่าวคือ ท างานแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) เพ่ือให้การแสวงหาข้อเท็จจริงใน
การใช้ประกอบการจัดท าเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะของ กสม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยในแต่ละ
ด้านมีเครือข่าย ดังนี้ (๑) ด้านกายภาพ เช่น แพทย์ นักกายภาพบ าบัด พยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย์ (๒) ด้านจิตวิทยา เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา และ (๓) ด้านสังคม เช่น นักสังคมสงเคราะห์ 
ทนายความ ครู ต ารวจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.๔ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงจากความทุกข์ทรมานไปสู่ความผิดปกติ 
   ภายหลังจากที่ได้รับการทรมาน หากสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่อยู่รอบตัวผู้เสียหาย
ไม่เอ้ือต่อการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ย่อมท าให้ผู้เสียหายไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
และมักสร้างความทรงจ าใหม่ ๆ หรือแทรกซ้อนความทรงจ าเดิมอันน าไปสู่การเกิดภาวะจิตผิดปกติ  
โดยปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมเหล่านี้ ได้แก่ (๑) สภาพแวดล้อมที่อยู่ เช่น บ้าน ชุมชน โรงเรียน  
ที่ท างาน ที่ย้ าเตือนความทรมานในจิตใจ (๒) วิธีการเข้ามาช่วยเหลือของฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เข้าใจผู้ เสียหาย
มากพอ (๓) ประสบการณ์ในอดีตของผู้เสียหาย (๔) ประวัติครอบครัว/เครือญาติ และ (๕) เหตุการณ์อ่ืน ๆ 
ในชีวิตที่ผ่านมา ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. พึงระวังในขณะที่สัมภาษณ์จาก
ผู้เสียหาย ในขณะเดียวกัน Dr. Laurent ได้เสนอแนะว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เข้าใจปัญหาและ
ปัจจัยต่าง ๆ แล้ว ในช่วงที่รวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ขอเสนอแนะให้ท าหน้าที่ในการเยียวยา
ผู้เสียหายไปพร้อมกันด้วย เพ่ือเป็นการเสริมพลังใจและกายให้กับผู้เสียหายอีกทางหนึ่ง 

ระบบเครือข่ายการท างานร่วมกันแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ 
(multidisciplinary team) 

แพทย์ 
นักกายภาพบ าบัด 

พยาบาล 

บุคลากรทางการแพทย์ 

จิตแพทย์ 
นักจิตวิทยา 

นักสังคมสงเคราะห์ ทนายความ ครู ต ารวจ 
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 ๕. หัวข้อ “เทคนิคการท างานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือผู้ที่มีบาดแผล
ทางจิ ต ใจ (Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD)” บรรยาย โดย  Dr.Laurent Subilia และ 
Dr.Camilia Doru มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  5.1 Post-Traumatic Stress Disorder หรือ PTSD คือ สภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญ
กับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง ส่งผลให้เกิดความเครียดอย่างมาก เช่น ภัยพิบัติ 
อุทกภัย แผ่นดินไหว การก่อการจลาจล การฆาตกรรม สงคราม การปล้นฆ่า ข่มขืน การทรมานร่างกายและ
จิตใจ เป็นต้น ซึ่งคนที่เผชิญอยู่กับเหตุการณ์นั้น ๆ รอดชีวิตมาได้ หรือว่าเป็นผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 
ในเหตุการณ์นั้น ๆ ท าให้เกิดมีความเครียดทางด้านจิตใจชนิดรุนแรงมากจนทุกข์ทรมาน ส่งผลให้เกิด 
ความบกพร่องในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ 
  5.2 อาการของผู้เผชิญภาวะ PTSD คือ ระยะแรกประมาณ 1 เดือน จะเป็นช่วงของระยะ
ท าใจ (Acute Stress Disorder) ที่จะพยายามเข้าใจสิ่งต่าง ๆ และควบคุมความคิดและอารมณ์ หรือในบาง
กรณีอาจมีอาการเครียดเฉียบพลัน ระยะที่สองหลังจาก ๑ เดือนเป็นต้นไป จะเริ่มมีการตอบสนองที่เก่ียวกับ
ความรู้สึกหวาดกลัว ความรู้สึกสิ้นไร้หนทาง มีอาการมองเห็นภาพเหตุการณ์เลวร้ายซ้ าแล้วซ้ าเล่ า  
(re-experiences) อย่างต่อเนื่อง บางกรณีอาจเกิดภาวะความทรงจ าแทรกซ้อน (flashback) หรือสร้าง
กลไกหลีกเลี่ยงสังคมหรือเหตุการณ์ที่จะท าให้สะเทือนใจ และเริ่มมีความรู้สึกด้านชาต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
หรือในบางกรณีอาจมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายหรือต่อต้านสังคมแบบกระท าความร ุนแรง 
  5.3 แนวทางการรักษาผู้เผชิญภาวะ PTSD คือ การท าจิตบ าบัด (Psychotherapy) หรือ
การพูดคุยกับผู้ป่วยเพ่ือบ าบัดและเยียวยาสภาพจิตใจให้แข็งแรงขึ้น และเพ่ือให้ผู้ป่วยรู้จักวิธีจัดการกับ
อารมณ์และความรู้สึกที่เกิดจากโรค PTSD ได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ จิตบ าบัดที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค PTSD  
มี ๓ รูปแบบ ได้แก่ 
   5.3.1 Cognitive Behavioral Therapy หรือ CBT คือ จิตบ าบัดที่มุ่งหมายบ าบัด
ความคิดของผู้ป่วยโรค PTSD ที่บิดเบือนไป โดยน าเทคนิคการปรับความคิดและการปรับพฤติกรรม 
มารวมกัน เพื่อชี้แนะให้ผู้ป่วยเข้าใจรูปแบบของความคิดและพฤติกรรมที่ผิดเพ้ียนนั้นเป็นอย่างไร พร้อมกับ
ให้ผู้ป่วยฝึกท ากิจกรรมบ าบัดและพูดคุยเพ่ือประเมินความคิดใหม่ให้ถูกต้องตามความจริง 
   5.3.2 Exposure Therapy คือ วิธีบ าบัดทางจิตวิทยาเพ่ือรักษาอาการนึกภาพ
เหตุการณ์เลวร้ายซ้ า ๆ ให้หายไป ท าให้ผู้ป่วยโรค PTSD กล้าเผชิญหน้ากับสถานการณ์โดยไม่รู้สึกหวาดกลัว
จนต้องหนีอีกต่อไป โดยการพาผู้ป่วยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ท าให้หวาดระแวง แล้วปล่อยให้เรียนรู้กับ
สถานการณ์พร้อมกับวิธีการรับมือกับบาดแผลทางใจแบบค่อยเป็นค่อยไป 
   5.3.3 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) คือ จิตบ าบัด
ที่เน้นวิธีบ าบัดแบบเผชิญหน้ากับสถานการณ์ผสมกับเทคนิคการเคลื่อนไหวของดวงตา โดยให้ผู้ป่วยรื้อฟ้ืน
เหตุการณ์ร้ายแรงในอดีต และรับรู้สถานการณ์ใหม่ในปัจจุบันไปพร้อมกัน ระหว่างนั้นสมองก็จะประมวล
ข้อมูลใหม่เป็นความเข้าใจและการเรียนรู้เหตุการณ์ในอดีตเข้ามาแทนที่ ท าให้ความทรงจ าที่ฝังใจนั้นถูกลบไป 
  5.4  การท างานร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่เผชิญภาวะ PTSD สิ่งที่ส าคัญ คือ 
จะต้องตั้งอยู่บนฐานของความเห็นอกเห็นใจทั้งต่ออารมณ์ ความคิด และการกระท าของบุคคลคนนั้น 
รวมถึงควรใช้วิธีการแบบฉันท์เพ่ือน (peer relation) ในการเข้าไปพูดคุยสอบถามมากกว่าการถามแบบ
ต้องการค าตอบที่ชัดเจน ตลอดจนจะต้องท างานร่วมกันบนความเคารพและปราศจากการตัดสินใด ๆ 
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 ๖. หัวข้อ “แนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์และทางกฎหมาย กรณี ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกระท าที่รุนแรง/การกระท าทรมาน” บรรยายโดย Dr.Laurent Subilia และ Ms.Camelia Doru 
มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  ๖.๑ แนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์และทางกฎหมาย กรณี ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระท าที่รุนแรง/การกระท าทรมาน ได้จัดท าตามแนวทางของ “พิธีสารอิสตันบูล” ซึ่งเป็นคู่มือการสืบสวน
สอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิผล ในกรณีท่ีเกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืน ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี โดยรายงานการจดบันทึกดังกล่าว ถือว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจากประสบการณ์ของ  Dr. Laurent รายงานนี้ได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทางการเมือง/
สงคราม และแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ให้ได้รับรองการสถานะหรือเป็นเอกสาร
ยืนยันว่าพวกเขาเหล่านี้ได้มีประสบการณ์ท่ีกระทบกระเทือนจิตใจจริง 
  ๖.๒ ขอบเขตของรายละเอียดรายงานการจดบันทึกทางการแพทย์และทางกฎหมาย  
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. น าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการใช้สอบถามรายละเอียดผู้ร้อง 
กรณี การทรมาน โดยมีรายละเอียดทั้งหมด ๕ หัวข้อ ดังนี้ 
   6.2.1 ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้รับการตรวจ ชื่อและความเกี่ยวข้อง
ของผู้ที่อยู่ร่วมในการตรวจ วันและเวลาที่ถูกต้อง สถานที่ ลักษณะและที่อยู่ ที่กระท าการตรวจ (เช่น  
ศูนย์ควบคุมตัว สถานพยาบาล บ้าน เป็นต้น) พฤติการณ์แวดล้อมในขณะท าการตรวจ (เช่น ลักษณะการ
ควบคุมตัวเมื่อมาถึงหรือระหว่างการตรวจ การอยู่ร่วมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในระหว่างการตรวจ 
อากัปกิริยาของผู้ที่มาพร้อมกับผู้ต้องขัง การกล่าวค าข่มขู่ต่อผู้ท าหน้าที่ตรวจ เป็นต้น) และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ 
   6.๒.2 บริบท/เหตุผลของการเข้ารับค าปรึกษา และลักษณะของความรุนแรง: วิธีการ
ทรมาน โดยบันทึกเรื่องราวอย่างละเอียดจากผู้รับการตรวจในระหว่างสัมภาษณ์ รวมถึงวิธีการทรมานหรือ
การปฏิบัติที่โหดร้ายต่าง ๆ ตามที่กล่าวหา เวลาที่การทรมานหรือการทารุณเกิดขึ้นและข้อร้องเรียนทั้งหมด
เกี่ยวกับอาการทางร่างกายและจิตใจ 
   6.2.3 การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก (ทางร่างกาย /ทางจิตวิทยา /ทางจิตสังคม) หรือ
การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีที่หลากหลาย (Paraclinical investigations) โดยบันทึกผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการของร่างกายและจิตใจทั้งหมด รวมถึงผลการตรวจวินิจฉัยโรคและรูปถ่ายสีของบาดแผล  
ทุกชนิดหากเป็นไปได้ โดยในการตรวจร่างกายจะตรวจทุกส่วนของร่างกาย ได้แก่ ผิวหนัง ใบหน้า ทรวงอก
และช่องท้อง ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ และระบบประสาทส่วนกลางและ 
ส่วนปลาย 
   6.2.4 รายการการวินิจฉัย ประกอบด้วย (๑) กรณีนี้มาจากความรุนแรงหรือไม่
เกี่ยวข้อง เช่น รอยแผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เล่าหรือไม่ (๒) กรณีนี้มีความจ าเป็นต้องรักษา
อย่างไร/โดยเร็วหรือไม่ (necessary treatment) (๓) ในกรณีที่เคยเข้ารับการรักษาแล้ว กรณีนี้มีพัฒนาการ
ระหว่างการรักษาเป็นเช่นใด (evolution under treatment) และ (๔) ความเห็น/ข้อแนะน าทางการแพทย์
เกี่ยวกับผลกระทบจากความรุนแรงในกรณีที่วินิจฉัย (general medical knowledge on sequels of 
violence) 
   6.2.5 บันทึกของผู้จัดท ารายงาน โดยรายงานควรระบุชื่อบุคคลที่ท าการตรวจไว้
อย่างชัดเจนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
  6.3 รายงานดังกล่าวจะเป็นความลับและมีการแจ้งให้ผู้รับการตรวจหรือตัวแทนที่ได้รับ
การแต่งตั้งทราบ รวมทั้งจะมีการสอบถามความเห็นของผู้รับการตรวจและตัวแทนเกี่ยวกับกระบวนการ  
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การตรวจและบันทึกไว้ในรายงาน โดยหากเห็นว่าเหมาะสมก็จะน าเสนอรายงานดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป 
  นอกจากนี้  Dr.Laurent ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ เพ่ิมเติมว่า ในขณะที่ เจ้าหน้าที่
ส านักงาน กสม. ลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์หรือขอรับข้อมูล อาจพบกรณีเช่นเดียวกับ Dr.Laurent ที่ต้องเผชิญ
กับ “สภาวะการขัดแย้งกันของหน้าที่” กล่าวคือ ตนมีหน้าที่เป็นแพทย์เพ่ือตรวจร่างกายของผู้ลี้ภัยเพ่ือน า
ข้อมูลรายงานไปประกอบให้กับเจ้าหน้าที่ในการส่งผู้ลี้ภัยเหล่านี้กลับประเทศต้นทาง แต่ในขณะที่ตรวจ
ร่างกายผู้ลี้ภัยกลับได้พยายามร้องขอชีวิตและขอให้ช่วยบันทึกข้อมูลให้ ได้มี โอกาสอยู่ที่ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ต่อไป ในกรณีเช่นนี้ ตนได้เผชิญนับครั้งไม่ถ้วนและเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. คงได้
เผชิญกับกรณีคล้าย ๆ นี้ อย่างไรก็ดี ในส่วนของ Dr.Laurent สิ่งเดียวที่ได้ยึดมั่นถือมั่น คือ “จรรยาบรรณ
วิชาชีพ” รวมทั้งยังได้ยกตัวอย่างอีกหนึ่งกรณีเกี่ยวกับการยึดมั่นถือมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพที่ท าให้ 
การท างานนั้นเกิดความโปร่งใส มีความยุติธรรม และเป็นกลางอย่างแท้จริง กล่าวคือ มีกรณีของนาย A  
ที่ถูกกล่าวหาว่าครอบครองกัญชาและถูกตัดสินให้จ าคุก ซึ่งนาย A เห็นว่าไม่มีความยุติธรรมจึงได้อดอาหาร
เพ่ือประท้วงและมีอาการใกล้หมดลมหายใจ อัยการได้มาขอให้แพทย์ช่วยจ่ายยาเพ่ือท าให้นาย A กินข้าว 
ให้ได้ ซึ่งเรื่องนี้ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์โดยแพทย์ไม่สามารถให้ยาเพ่ือไปบังคับให้ใครท าอะไรได้
โดยที่ปัจเจกไม่ให้ความยินยอม แม้ว่าแพทย์จะไม่ต้องการให้นาย A เสียชีวิต แต่การกระท านี้เป็นสิ่งที่นาย A 
ปรารถนา ส่วนอัยการเมื่อแพทย์ไม่ด าเนินการตามก็จะฟ้องแพทย์ท่านนั้นซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถ
กระท าได้เพราะไม่มีกฎหมายข้อใดบัญญัติไว้ เรื่องนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่เกิดภาวะกลืนไม่เข้าค ายไม่ออก 
(dilemma) ที่ไม่ว่าทางใดก็เป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจ 
  6.4 ในการจัดท ารายงานบันทึกทางการแพทย์และทางกฎหมาย ประเด็นเรื่อง “เพศ” 
เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. ไม่อาจละเลยได้ โดยทีมที่จะไปสัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลจากผู้เสียหาย
จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ทั้งเพศชาย เพศหญิง หรือไม่ระบุเพศ เนื่องจากเราไม่สามารถทราบได้เลยว่า
ผู้เสียหายที่จะไปพบนั้น ได้รับการกระทบกระเทือนหรือบอบช้ าทางจิตใจอย่างไร โดย Dr.Camelia  
ได้ยกตัวย่างว่า มีกรณีที่ผู้เสียหายถูกข ่มขืน และผู้ลงไปเก็บข้อมูลมีท่าทางและลักษณะคล้ายกับคนที่ข ่มขืน 
จึงท าให้ผู้เสียหายยิ่งหวาดกลัวและหลีกหนีสังคมเพราะไม่สามารถลืมภาพเหตุการณ์ที่เลวร้ายได้ นอกจากนี้ 
ในบางวัฒนธรรมที่เพศหญิงไม่เท่าเทียมกับเพศชาย การเก็บรวบรวมข้อมูลจ าเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 
และ Dr.Laurent ได้กล่าวเสริมว่า ในเรื่องเพศจะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อผู้เสียหายเป็นเพศชายที่ถูกกระท า
ช าเราจากเพศชายด้วยกัน ดังนั้น ผู้เสียหายชายบางคนอาจเลือกที่จะเล่าประสบการณ์ของตนให้ผู้สืบสวน
สอบสวนที่เป็นผู้หญิงฟัง เนื่องจากมีความหวาดกลัวอย่างรุนแรงต่อเพศชาย ในขณะเดียวกัน ผู้เสียหายชาย
คนอ่ืน ๆ อาจจะไม่ต้องการพูดคุยเรื่องส่วนตัวต่อหน้าผู้หญิง 

 ๗. หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนด้านการป้องกันการทรมาน” 
บรรยายโดย Mr.Arnaud Chaltin ผู้แทนจาก OHCHR มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  7.1 องค์การสหประชาชาติ (UN) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1945 ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการรักษาสันติภาพ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การพัฒนา
ทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยต่อมาในปี ค.ศ. 1948 ได้มีการ
ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ซึ่งถือเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก 
ที่มีลักษณะเป็นจารีตประเพณีของกฎหมายระหว่างประเทศ 
  7.2 ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International human rights instruments) 
มีทั้งหมด 9 ฉบับ ดังนี้ 
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   7.2.1 กติกาหลักด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้แก่ (1) กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and Political 
Rights: ICCPR) และ (2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) 
   7.2.2 สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
    ๑) แบบกลุ่มเฉพาะ (Specific groups) ประกอบด้วย (1) อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) (2) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (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) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืน 
ที่ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ ย่ ายี ศั กดิ์ ศรี  (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) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (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  กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบั ตรสหประชาชาติ  (Charter - based 
mechanisms) มีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human rights Council: HRC) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ จ านวน 47 ประเทศ โดยกลไกของ HRC ประกอบด้วย 6 กลไกย่อย 
ซึ่ ง ได้ แก่  (1 ) คณ ะกรรมการที่ ป รึกษ า (Advisory committee) (2 ) กล ไกผู้ เชี่ ยวชาญ  (Expert 
mechanism) (3) คณะท างานระหว่างรัฐบาล (Open-ended Intergovernmental Working Groups) 
(4) กระบวนการ UPR (5) กลไกรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Procedure) และ (6) กลไกพิเศษ 
(Special Procedures) 
   7.3.2 กลไกสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน (Treaty bodies) จะมี
คณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ท าหน้าที่ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณี 
ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการด าเนินการ 5 วิธีการ ดังนี้ 
    ๑) การตรวจรายงานประเทศและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้กับรัฐภาคี (Reporting procedure including follow up procedure) โดยคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชนจะพิจารณารายงานประเทศ โดยพิจารณาจากกฎหมาย กระบวนการเพ่ือส่งเสริมและ
คุ้มครอง และการเยียวยาประกอบกัน โดยผลในการพิจารณาจะออกมาเป็นเอกสารข้อสังเกตเชิงสรุป 
(Concluding observations) ที่รวบรวมข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ที่มีต่อรัฐภาคี 
    ๒) ข้อร้องเรียนส่วนบุคคล (Individual complaints) การด าเนินการนี้จะไม่ใช้
กับรัฐภาคีที่เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหลัก แต่จะใช้กับรัฐภาคีที่เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ (optional 
Protocol) เท่านั้น 
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    3) การเยือนประเทศ (Country visits) เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการของ
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการทรมาน (UN Subcommittee on Prevention of Torture: SPT) 
ภายใต้พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท าอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Optional Protocol to CAT) ซึ่งเป็นกลไกระดับนานาชาติมีหน้าที่ในการตรวจเยี่ยม
สถานที่คุมขังและจัดท าข้อเสนอแนะ (Recommendations) เพ่ือปรับปรุงสภาพการควบคุมตัวบุคคล  
โดยกลไกนี้จะใช้เฉพาะรัฐที่เข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT แล้วเท่านั้น (ไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี) 
    4) การให้ข้อคิดเห็นทั่วไป (General comments) เป็นหน้าที่ในการอ านวย
ความสะดวกให้รัฐภาคีโดยการช่วยอธิบายความหมายของสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนให้รัฐภาคีเข้าใจ
และสอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบันยิ่งขึ้น เช่น ความหมายและบริบทของการกระท าความรุนแรง
หรือการกลั่นแกล้งผู้ที่อ่อนแอกว่า (bully) ทั้งทางร่างกาย ค าพูด และจิตใจ ในปัจจุบันจะมีบริบทที่แตกต่าง
จากอดีตเพราะการกลั่นแกล้งได้พัฒนารูปแบบไปตามสังคมด้วย เช่น การกลั่นแกล้งผ่านสื่อ Social media 
หรือที่เรียกว่า “Cyberbullying” 
    5) ปฏิบัติการด่วน /การเตือนภัยล่วงหน้า (Urgent action/Early warning) 
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าอนุสัญญา CERD และอนุสัญญา CED เท่านั้น  
  7.4 อนุสัญญา CAT มีจุดมุ่งหมายให้รัฐภาคีแต่ละรัฐด าเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร 
ตุลาการ หรือมาตรการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิผลเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระท าการทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปัจจุบันมีรัฐเข้าภาคีอนุสัญญา CAT ทั้งหมด 173 รัฐ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร 
เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ประกอบด้วย 
อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย โดยบรูไนได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2558 แต่ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี ส่วนเมียนมา สิงคโปร์ และมาเลเซีย ยังไม่ได้แสดงความจ านงที่จะเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาแต่อย่างใด (ข้อมูล ณ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ทั้งนี้ อนุสัญญา CAT เป็นเพียงการบอกว่ารัฐ
ภาคีมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดการทรมานโดยไม่ได้บอกวิธีการด าเนินการ แต่ในส่วนของการอธิบาย
ความถึงวิธีการในการป้องกันการทรมาน (Preventive mechanism of CAT) เพ่ือให้รัฐภาคีด าเนิน
มาตรการได้อย่างมีประสิทธิผลได้ระบุไว้ในพิธีสาร OPCAT ซึ่งปัจจุบันไทยยังไม่เข้าเป็นภาคีพิธีสารฉบับ
ดังกล่าว 
  7.5 พิธีสาร OPCAT มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   7.5.๑ สาระส าคัญของพิธีสาร OPCAT คือ การพัฒนาระบบการเข้าเยี่ยมสถานที่ 
ซึ่งท าให้บุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพ โดยหน่วยงานนานาชาติ ได้แก่ คณะอนุกรรมการสหประชาชาติว่าด้วย
การป้ องกันการทรมาน  (UN Subcommittee on Prevention of Torture: SPT) และหน่ วยงาน
ระดับชาติ ซึ่งได้แก่ กลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ (National Preventive Mechanism: NPM) ที่เป็น
หน่วยงานอิสระโดยเป็นการตรวจเยี่ยมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันการทรมาน การปฏิบัติ และการลงโทษ 
ที่ทารุณ ขาดมนุษยธรรม หรือลดทอนความเป็นมนุษย์ (ข้อ ๑ ของพิธีสาร OPCAT) 
   7.5.๒ การด าเนินการของรัฐเมื่อเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT พิธีสาร OPCAT ไม่ได้
สร้างมาตรฐานเพ่ิมเติมและไม่ได้สร้างสิทธิใหม่ใด ๆ แต่เป็นการช่วยเหลือรัฐในการด าเนินการตามพันธกรณี
ที่มีอยู่อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือยับยั้งและป้องกันการทรมานตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ 
(CAT) รวมถึงสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับอ่ืน ๆ เช่น ข้อ ๗ ของกติกา ICCPR ที่ระบุว่าบุคคลจะถูก
ทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือต่ าช้ามิได้ อย่างไรก็ดี การเข้า
เป็นภาคีพิธีสาร OPCAT รัฐภาคีมีพันธกรณีในการมอบหมายให้มี NPM ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานเดียวหรือ
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หลายหน่วยงาน จะเป็นการจัดตั้งขึ้นใหม่หรือมอบหมายหน่วยงานอิสระที่มีการจัดตั้งอยู่แล้วท าหน้าที่เป็น 
NPM ก็ได้ ขึ้นกับบริบทของแต่ละประเทศ เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามพิธีสาร OPCAT 
   7.5.3 กลไกการท างานตามพิธีสาร OPCAT ประกอบด้วย 
     ๑) คณะอนุกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการทรมาน (SPT) เป็นกลไก
ระดับนานาชาติ มีหน้าที่ ในการตรวจเยี่ยมสถานที่ซึ่งท าให้บุคคลเสื่ อมเสียซึ่งอิสรภาพ และจัดท า
ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เพ่ือปรับปรุงสภาพการควบคุมตัวบุคคล โดยการด าเนินการต่าง ๆ  
จะเป็นความลับเว้นแต่รัฐภาคีอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ SPT ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระหว่าง
ประเทศที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในด้านกระบวนการยุติ ธรรมและสิทธิมนุษยชน จ านวน ๒๕ คน 
ซึ่งคัดเลือกโดยรัฐภาคีพิธีสาร OPCAT นอกจากนี้ SPT ยังมีหน้าที่ในการช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่รัฐ
ภาคีในการจัดตั้ง NPM และให้ความช่วยเหลือ NPM ในการด าเนินงานด้านการป้องกันการทรมาน 
(ข้อ ๕ – ๑๖ ของพิธีสาร OPCAT) 
    ๒) กลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ (NPM) เป็นกลไกระดับประเทศ  
มีหน้าที่คล้ายคลึงกับ SPT กล่าวคือ ตรวจเยี่ยมสถานที่ซึ่งท าให้บุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพและจัดท า
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการควบคุมตัว รวมถึงมีการจัดท าและเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะเป็นรายปี 
(ข้อ ๑๗ – ๒๓ของพิธีสาร OPCAT) 
    - ในส่วนของการท างานของ NPM จะมีลักษณะแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 
กล่าวคือ จะไม่รอให้เกิดข้อร้องเรียนรายกรณีก่อนจึงจะด าเนินการตรวจเยี่ยมสถานที่ซึ่งท าให้บุคคลเสื่อม
เสียซึ่งอิสรภาพแต่จะมุ่งเน้นการตรวจเยี่ยมอย่างสม่ าเสมอและวิเคราะห์หาต้นตอของการทรมานที่ เกิดขึ้น
เชิงระบบในภาพรวม รวมถึงจัดท าข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไข โดยจะไม่
ประณามหรือต าหนิการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    - ส าหรับสถานที่ที่เข้าข่ายต้องได้รับการตรวจเยี่ยมจาก NPM เช่น เรือนจ า 
สถานีต ารวจ เรือนจ าทหาร สถานที่ควบคุมตัวก่อนพิจารณาคดี ห้องกักตัวของส านักงานต ารวจตรวจคน 
เข้าเมือง ห้องกักตัวที่สนามบินหรือด่านบริเวณชายแดน สถานที่ควบคุมตัวผู้ลี้ภัย โรงพยาบาลจิตเวช  
สถานพินิจ สถานสงเคราะห์เด็ก สถานที่พักส าหรับคนไร้บ้าน บ้านพักคนชรา และบ้านพักคนพิการ รวมถึง
ยานพาหนะท่ีใช้ในการควบคุมหรือขนส่งตัวผู้ถูกจับไปยังสถานที่ควบคุมตัว 
   ๗.5.๔ การจัดตั้ง/มอบหมายหน่วยงานท าหน้าที่ NPM ของรัฐภาคี  
    - ในการจัดตั้ง/มอบหมาย NPM รัฐภาคีจะเป็นผู้ด าเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้
เสียจากภาคส่วนต่าง ๆ (stakeholders) โดยรัฐภาคีอาจมอบหมายหน่วยงานอิสระที่มีอยู่แล้ว เช่น กสม. 
และ/หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน ท าหน้าที่เป็น NPM หรืออาจจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าว 
รวมถึงอาจมอบหมายให้หลายหน่วยงานภายในรัฐภาคีท าหน้าที่เป็น NPM ก็ได้ เช่น กรณีประเทศ
นิวซีแลนด์ที่มี ๕ หน่วยงานท าหน้าที่ NPM ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินิวซีแลนด์ ท า
หน้าที่เป็น NPM กลาง (New Zealand Human Rights Commission) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(Office of the Ombudsmen) หน่วยอิสระด้านจเรต ารวจ (Independent Police Conduct Authority: 
IPCA) ส านักงานคณะกรรมการด้านเด็ก (Office of the Children's Commissioner) และผู้ตรวจราชการด้าน
สถาบันทางอาญา (Inspector of Service Penal Establishments) โดยแต่ละหน่วยงานท าหน้าที่ในการ
ตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินิวซีแลนด์ก าหนด 
    - การจัดตั้ง NPM เป็นไปตามบริบทของแต่ละประเทศไม่มีรูปแบบตายตัว 
เป็นการเฉพาะ เนื่องจากพิธีสาร OPCAT ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดในส่วนนี้ไว้ เพียงแต่กลไกดังกล่าวจะต้อง
ด าเนินงานอย่างเป็นอิสระ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ และมีสัดส่วน  
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ที่เหมาะสมทั้งด้านเพศและด้านเชื้อชาติ ทั้งนี้  ในการพิจารณาจัดตั้ง NPM รัฐภาคีอาจน าหลักการปารีส 
(Paris Principles) มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดตั้ง/มอบหมายกลไกดังกล่าวด้วย 
   7.5.5 การจัดท ารายงานประเทศตามพิธีสาร OPCAT การเข้าเป็นภาคีพิธีสาร 
OPCAT ไม่ได้ก าหนดให้รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องจัดท ารายงานประเทศแต่อย่างใด แต่รัฐภาคีอาจน า
ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานของ NPM บรรจุไว้ในรายงานประเทศตามอนุสัญญา CAT ได ้

 ๘. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมการอบรมกับวิทยากร (ถาม – ตอบ) 
  8.๑ ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และโรมาเนียได้มีกลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเช่นเดียวกับ กสม. หรือไม่ หากมี Dr.Laurent และ Dr.Camelia ในฐานะแพทย์ได้มีโอกาส
ท างานร่วมกับ กสม. หรือไม่ และอย่างไร 
   ตอบ 
   - Dr.Laurent ได้แจ้งว่า ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CAT แล้ว 
ในส่วนของกลไก กสม. ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้มีกลไกดังกล่าวเช่นเดียวกับของไทย แต่ในทัศนะของ 
Dr.Laurent มองว่ากลไกนี้อาจไม่ active เท่าที่ควรโดยจะเน้นในงานนโยบายมากกว่างานปฏิบัติ ส าหรับ
การท างานร่วมกับแพทย์ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. สวิสเซอร์แลนด์ ได้ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมสวิสเซอร์แลนด์จัดท าบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of 
Understanding: MoU) เพ่ือจัดส่งแพทย์เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจ าในกรณีมีผู้ร้องเรียน นอกจากนี้ ในกรณีของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากผู้ร้องเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมภายในประเทศไม่ให้ความเป็นธรรม  
ก็สามารถร้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ 
   - Dr.Camelia ได้กล่าวเสริมว่า ในส่วนของกลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนประเทศโรมาเนียจะมีทั้งหมด ๒ กลไก คือ กสม. และผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งกลไกของ กสม. จะ
เน้นการท างานด้านนโยบายหรือเอกสาร รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ ส่วนกลไกผู้ตรวจการแผ่นดินจะเน้น
เรื่องการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม เช่น เรือนจ า โรงพยาบาลจิตเวช 
เป็นต้น ในส่วนของกระบวนการยุติธรรม หากผู้ร้องเห็นว่าไม่มีความยุติธรรม ผู้ร้องก็สามารถร้องไปยังศาล
สิทธิมนุษยชนยุโรปเช่นเดียวกับของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ 

  8.๒ ในการลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่
ส านักงาน กสม. จะมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา ดังนั้น จะมีเทคนิคหรือวิธีการอย่างไรที่จะท าให้ผู้ร้อง
ไว้ใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด 
   ตอบ 
   - ในทัศนะของ Dr. Laurent มองว่า เรื่อง “เวลา” คือหัวใจส าคัญที่สุดในการ
สัมภาษณ์หรือลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ร้องที่ได้รับการทรมาน เพราะจ าเป็นต้องใช้เวลาในการท า
ความเข้าใจ เรียนรู้ รวมถึงให้เวลากับผู้ร้องในการให้ข้อมูลอย่างไม่เร่งรีบหรือกดดัน ดังนั้น การใช้และ  
ให้เวลาแก่ผู้เสียหายที่มากพอจึงเป็นเรื่องส าคัญ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเวลาจ ากัด Dr. Laurent เห็นว่ามี  
๕ เทคนิคที่อาจท าให้ผู้เสียหายเปิดใจเร็วขึ้นและยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. ได้แก่ 
   (๑) การแสดงตัวตนให้ชัดเจน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. จ าเป็นต้องแนะน า
ตัวให้ชัดเจนว่าเป็นใคร มีหน้าที่และอ านาจอย่างไร สามารถช่วยผู้เสียหายอย่างไรได้บ้าง 
   (๒) แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์หรือการขอรับข้อมูล กล่าวคือ เจ้าหน้าที่
ส านักงาน กสม. จ าเป็นต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะน าข้อมูลไปท าอะไร เพ่ืออะไร และการให้ข้อมูล
ในครั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับผลดีหรือผลเสียอย่างไร รวมถึงปัจจัยแวดล้อมของผู้เสียหาย เช่น ครอบครัว ญาติ 



๑๙ 

ชุมชุน จะได้ประโยชน์หรือผลกระทบอย่างไรจากการให้ข้อมูลครั้งนี้ ตลอดจนข้อมูลนี้จะเก็บ “เป็นความลับ” 
ใช่หรือไม ่
   (๓) สถานที่ในการสัมภาษณ์หรือการขอรับข้อมูล ไม่ควรเป็นพ้ืนที่ปิดหรือเป็น
ทางการ ควรพูดคุยในพื้นที่โล่งหรือพ้ืนที่ที่ผู้เสียหายรู้สึกสบายใจ 
   (๔) วิธีการถามค าถาม กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. ไม่ควรถามเหมือนเป็น
ต ารวจหรือนักกฎหมาย กล่าวคือ ไม่ควรถามแบบต้องการค าตอบที่ชัดเจน ถามแบบท าให้ผู้เสียหายจนมุม 
หรือถามแบบไปกระทบกระเทือนบาดแผลทางจิตใจ ทั้งนี้ ควรเป็นการถามในเชิงเปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย
ค่อย ๆ ถ่ายทอดออกมาหรือถามบนหลักการจิตบ าบัด นอกจากนี้ ก่อนการสัมภาษณ์หรือรวบรวมข้อมูลใด ๆ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. ควรเก็บข้อมูลจากปัจจัยแวดล้อมของผู้เสียหายก่อน เพ่ือท าให้ทราบประวัติ 
ที่ผ่านมาหรือปมในใจ เพ่ือที่จะได้ใช้ค าถามที่เหมาะสมและไม่ซ้ าเติมความทรมานในจิตใจ 
   (๕) บุคลิกภาพหรือภาษากาย โดยทั่วไปผู้เสียหายมักหวาดกลัวต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ดังนั้น การแสดงออกถึงบุคลิกภาพหรือภาษากายของเจ้าหน้าที่ ส านักงาน กสม. จ าเป็นต้องแสดงให้
ผู้เสียหายเห็นและรับรู้ได้ว่าเรา คือ คนที่มีความจริงใจและเต็มใจที่จะช่วยเหมือนเราเป็นเพ่ือนหรือพรรค
พวกกัน 

   - คุณพรเพ็ญฯ ได้กล่าวเสริมว่า เทคนิคของ Dr.Laurent เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
เพราะเมื่อเทียบกับกรณีของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พบปัญหาการถูกกระท าทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐนั้น จะเห็นว่าผู้เสียหายและชาวบ้านมีความหวาดระแวงและไม่ไว้ใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐ โดยจะเชื่อมั่นเฉพาะ
ผู้น าชุมชน ญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ที่พูดภาษามลายูได้เท่านั้น จึงเป็นเรื่องยากในการที่จะลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์
และขอรับข้อมูล นอกจากนี้ คุณพรเพ็ญฯ ได้เสนอแนะวิธีการเพ่ิมเติมแก่ส านักงาน กสม. ในกรณีที่
จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ภาคใต้ว่า อาจสร้างเครือข่ายที่เป็น “อาสาสมัครในพ้ืนที่” ที่เป็นที่รู้จักของ
ชุมชนและสามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษามลายูเพื่อสนับสนุนการท างานของ กสม. 

   - Dr.Laurent ได้กล่าวเสริมว่า “การใช้อาสาสมัครในพ้ืนที่หรือการใช้ล่าม” เป็นอีก
สิ่งที่มีความส าคัญมาก โดยล่ามจ าเป็นต้องเป็นมืออาชีพ และล่ามจะต้องได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่
ส านักงาน กสม. ว่าสิ่งที่เขาได้ยินและแปลระหว่างการสัมภาษณ์นั้นจะต้องเป็นความลับ ในระหว่างที่แปล
ข้อมูลนั้น สิ่งที่สื่อสารมาห้ามผ่านการกลั่นกรองทางความคิดหรือความรู้สึก และล่ามจะต้องให้ค ามั่นว่าจะไม่
น าข้อมูลที่แปลไปใช้ในทางที่ผิด 

  8.๓ ข้อมูลที่ได้รับจากการแสวงหาข้อมูล/ข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายอาจมีการใส่ทัศนคติ
หรืออารมณ์ไว้ในข้อมูล กรณีเช่นนี้ จะมีเทคนิคหรือวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร 
   ตอบ 
   - Dr.Camelia ได้แจ้งว่า เราไม่สามารถรู้ได้ในทันทีว่าข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ผู้เสียหาย 
ให้นั้น ส่วนใดเป็นเรื่องจริงหรือทัศนคติ แต่เราสามารถน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เสียหายเล่าไว้อย่างกว้าง ๆ  
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการเปรียบเทียบข้อมูลประวัติของผู้เสียหายและข้อมูลที่ได้รับจากปัจจัย
แวดล้อม เช่น ครอบครัว ญาติ ชุมชุน เป็นต้น ดังนั้น ในช่วงของการถามค าถามเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย
ได้เล่าเรื่องราวจึงเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญ เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. ไม่ควรถามในเชิงชี้น าค าตอบไปในทิศทาง
ใดทิศทางหนึ่งหรือถามในลักษณะค าตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ ควรถามในลักษณะที่เปิดกว้างที่ “เน้นการรับฟัง
มากกว่าต้องการค้นหาค าตอบ” นอกจากนี้ Dr.Laurent ได้กล่าวเสริมว่า อาจใช้วิธีให้ผู้เสียหายเขียน
บรรยายถ้อยค าแทนการสัมภาษณ์ หรือใช้วิธีวาดภาพ ซึ่งบางกรณีผู้เสียหายสะดวกใจที่จะใช้วิธีดังกล่าว   

------------------------------------------ 



๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
(ก าหนดการฝึกอบรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 
ก าหนดการฝึกอบรม 

 “การป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง” 
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
--------------------------------------- 

 
 
 วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕   
 ณ ห้องเสวนาชั้น ๖ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เวลา รายละเอียด วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การเสวนา “สาระส าคัญและหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท า
ทรมาน”  

ผู้ด าเนินการเสวนา : 
- นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
ผู้ร่วมเสวนา : 
- นายพิทยา จินาวัฒน์ 
ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

- นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ
ผู้อ านวยการกองสิทธิมนุษยชน
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 และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืน ๆ 
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี 

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

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประเภทของการกระท าที่รุนแรง/การกระท าทรมาน 
- ความรุนแรงจากภาวะสงครามและการทรมาน 
- หลักการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 
อย่างเป็นระบบ 

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

 

10.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  หลักการ แนวทางและวิธีการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกระท าที่รุนแรง/การกระท าทรมานอย่าง
เป็นระบบ เพื่อปรับใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง 
ข้อมูล กรณี การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- ทางร่างกาย จิตวิทยา และจิตสังคม 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผลทางจิตใจและ
ผลกระทบจากความรุนแรง 
- แบ่งปันประสบการณด์้านการให้ค าปรึกษา 
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าที่รุนแรง/ 
การกระท าทรมาน 

- 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. เทคนิคการท างานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จากความรุนแรงหรือผู้ที่มีบาดแผลทางจิตใจ 
(Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD) 
- การสร้างความสัมพันธ์ 
- แนวทางการให้ค าปรึกษา/แสวงหาข้อเท็จจริง 
- การด าเนินการทางคลินิก 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
ผลกระทบจากการกระท าที่รุนแรง/การกระท า
ทรมาน เพ่ือเชื่อมโยงสู่การแสวงหาข้อเท็จจริง 
ข้อมูล กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- การบ าบัดทางความคิดและพฤติกรรม 
(cognitive behavior therapy: CBT) 
- ระยะสั้น: การจัดการกับปัญหาวิกฤต เช่น 
ความเครียด 
- ระยะกลาง: การดูแลรักษาตามอาการและบริบท 
- ระยะยาว: จิตและปัญญาบ าบัด 

ถาม - ตอบ 

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

 
  

 
 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 
กรณีการท างานกับผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระท าที่รุนแรง/การกระท าทรมาน 

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



๒๔ 

เวลา รายละเอียด วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง 

1๐.๔๕ – 12.๐0 น. แนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์และทาง
กฎหมาย กรณผีู้ได้รับผลกระทบจากการกระท า 
ที่รุนแรง/การกระท าทรมาน 
- การน าเสนอแนวทางการจดบันทึกท่ีสร้าง 
ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ให้การรักษากับผู้เสียหาย 
- การท าความเข้าใจเรื่องข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
และทางกฎหมายในเรื่องบาดแผลทางด้านจิตใจ 
- ตัวอย่างกรณีศึกษา 

- Dr.Laurent Subilia  
- Ms.Camelia Doru, MD   
- อ.กุลศิร ิเจริญศุภกุล 
- อ.อุษณีย์ นุชอนงค์ 

12.๐0 – 13.๐0 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.๐0 – 14.30 น. แนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์และทาง
กฎหมาย กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท า 
ที่รุนแรง/การกระท าทรมาน (ต่อ) 
- การเขียนรายงานและการน าไปใช้จากประสบการณ์
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: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖-๗ 

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๙๔๕   โทรสาร. ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๖๓ 


