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โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื�อเสริมสร้างศกัยภาพนักกฎหมายสิทธิมนษุยชน 

เรื�อง “ปัญหาและความสําคัญของการมีกฎหมายป้องกันการทรมานในประเทศไทย” 

         ระหว่างวนัที� 10-11 ธันวาคม 2554  ณ ห้องไทรงาม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สงิหนคร จ.สงขลา 

 

หลักการและเหตุผล 

 เนื�องด้วยสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองอนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื�นที�

โหดร้ายไร้มนษุยธรรม หรือยํ�ายีศักดิ�ศรี เมื�อวันที� 10 ธันวาคม 2527 และอนุสญัญามีผลใช้บังคับ เมื�อวันที� 26 มิถุนายน 2530 

และมีผลบังคับในประเทศไทย เมื�อวันที� 1 พฤศจิกายน 2550 โดยได้ทําคําแถลงตีความในการเข้าเป็นภาคี ซึ�งเนื �อหาของ

อนสุญัญาฉบบันี �มีขึ �นเพื�อวตัถปุระสงค์ ในการระงับและยับยั �งการทรมาน ซึ�งได้กําหนดความหมายของการทรมานว่าหมายถึง 

“การกระทําใดก็ตามโดยเจตนาที�ทําให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทกุข์ทรมานอย่างสาหสัไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคล

ใดบคุคลหนึ�ง ด้วยความมุ่งประสงค์เพื�อให้ข้อสนเทศหรือคําสารภาพจากบคุคลนั �นหรือบคุคลที�สาม การลงโทษบุคคลนั �นสําหรับ

การกระทําซึ�งบคุคลนั �นหรือบคุคลที�สามกระทําหรือถกูสงสยัว่าได้กระทํารวมทั �งการบังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งเน้นไปที�การกระทําหรือ

โดยความยินยอมของเจ้าหน้าที�รัฐหรือบุคคลอื�นซึ�งปฏิบัติหน้าที�ในตําแหน่งทางการ” เป็นผลให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม

พนัธกรณีของอนสุญัญานี �  และนํามาตรการในทางกฎหมาย ตลอดจนสามารถนําเครื�องมือต่างๆ ที�กําหนดไว้ในอนุสญัญาฯ มา

ใช้ในการแก้ไขปัญหาการทรมานที�เกิดขึ �นอย่างมีประสทิธิภาพ  

ทั �งนี �  ที�ผ่านมาสถานการณ์การทรมานในสังคมไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที�ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเหยื�อผู้ ถูก

ทรมาน  ญาติพี�น้องของผู้ถกูทรมาน ตลอดจนระบบกระบวนการยตุิธรรม ซึ�งได้รับความเสียหายและเสื�อมประสิทธิภาพจากการ

ทรมานของเจ้าหน้าที�ผู้บงัคบัใช้กฎหมายเพื�อให้ได้มาซึ�งข้อมลู คํารับสารภาพต่างๆ  หรือเพื�อการเลอืกปฏิบัติหรือการลงโทษที�ยํ�า

ยีศักดิ�ศรีความเป็นมนุษย์  และปัญหาดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ �นอย่างต่อเนื�องหากยังไม่มีการตรากฎหมายเฉพาะขึ �นมาเพื�อ

ป้องกนัและแก้ไข เพราะประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีข้อจํากัดทั �งในแง่เนื �อหาและ

กระบวนการขั �นตอนในการสบืสวนสอบสวน  มาตรการคุ้มครองและป้องกนัการทรมาน ตลอดจนการเยียวยาผู้ เสียหายและการ

ลงโทษเจ้าหน้าที�ผู้กระทําความผิด ปัจจบุนัจงึไม่มีบทบญัญัติแห่งกฎหมายใดที�ครอบคลมุเพียงพอจะแก้ไขปัญหาการทรมานทั �ง

ระบบเพื�อคุ้มครองป้องกนัประชาชนจากการถกูทรมานได้     

เครือข่ายนกักฎหมายสทิธิมนษุยชน  สมาคมสทิธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) และมูลนิธิผสานวัฒนธรรมตระหนัก

ถงึความสาํคญัของการมีกฎหมายเพื�อป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทรมาน จงึได้ร่วมกนัศกึษาทางออกที�เป็นรูปธรรมในการแก้ไข

ปัญหาการทรมาน  โดยการร่างพระราชบญัญัติป้องกนัการทรมานขึ �นเพื�อนําเสนอต่อภาคประชาชนและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  

ด้วยเหตนุี �เมื�อร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและต่อต้านการทรมาน พ.ศ.... เสร็จสิ �นแล้ว ทางเครือข่ายฯจึงเล็งเห็นควรให้มีการ

เผยแพร่เนื �อหาและสาระความสําคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี �และผลักดันให้เกิดเป็นกฎหมายเพื�อนํามาบังคับใช้ต่อไป ทาง

เครือข่ายนกักฎหมายสทิธิมนษุยชน โดยการสนับสนุนของโครงการสร้างเสริมสถาบันกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเครือข่ายนัก

กฎหมายสทิธิมนษุยชน  มลูนิธิผสานวฒันธรรม  เห็นถึงความสําคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการตระหนักถึงสภาพ

ของปัญหาและความสาํคญัของการมีกฎหมายเฉพาะเกี�ยวกับเรื�องการป้องกันและต่อต้านการทรมานให้กับสมาชิกเครือข่ายฯ



และผู้ประชาชนทั�วไป  จงึได้จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื�อง  “ปัญหาและความสําคัญของการมีกฎหมายป้องกันการ

ทรมานในประเทศไทย“ระหว่างวันที� 10-11 ธันวาคม 2554  ณ ห้องไทรงาม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.

สงขลา เพื�อสร้างความเข้าใจและขยายแนวคิดเรื�องการป้องกนัและต่อต้านการทรมานต่อไป 

 

วัตถปุระสงค์  

1. ผู้ เข้าร่วมมีการตระหนกัถงึสภาพปัญหาของการทรมานในประเทศไทย  

2. ผู้ เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจความสําคัญของการมีกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการ

ทรมาน 

3. เพื�อให้เกิดการขยายแนวคิดเรื�องการต่อต้านการทรมานกบัประชาชนทั�วไป 

กลุ่มเป้าหมาย   ทั �งหมด 40 คน แยกเป็น 

1. สมาชิกเครือข่ายนกักฎหมายสทิธิมนษุยชนจํานวน 30  คน    

2. นกัศกึษาในพื �นที�สามจงัหวดัและสงขลา จํานวน 6 คน 

3. อาจารย์คณะนิติศาสตร์จํานวน 2 ท่าน 

4. ทนายความจํานวน 2 ท่าน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    เครือข่ายนกักฎหมายสทิธิมนษุยชน  และมลูนิธิผสานวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กําหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื�อเสริมสร้างศกัยภาพนกักฎหมายสิทธิมนษุยชน 

เรื�อง “ปัญหาและความสําคญัของการมกีฎหมายป้องกันการทรมานในประเทศไทย” 

 ระหว่างวนัที� 10-11 ธนัวาคม 2554  ณ ห้องไทรงาม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

 

วันที� 10 ธันวาคม 2554  

07.00 – 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 08.50 น.  กล่าวเปิดการอบรมเนื�องด้วยวนัสิทธิมนษุยชน 

               โดย นายอิสมาแอ เตะ ตัวแทนนักศึกษายะลาที�ฟ้องคดีซ้อมทรมาน 

08.50 – 09.30 น.  กิจกรรมแนะนําตวัผู้ เข้าร่วมอบรมและความคาดหวงั 

   โดย HRLA    

09.30 – 12.30 น. ภาพรวมปัญหาการทรมานและที�มาของร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและต่อต้านการทรมาน 

ร่วมแลกเปลี�ยน โดย  

       คณุพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ ผู้อาํนวยการมลูนิธิผสานวัฒนธรรม 

      คณุไพโรจน์  พลเพชร      คณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย 

      คณุพนูสขุ พนูสขุเจริญ    เจ้าหน้าที�มลูนิธิผสานวัฒนธรรม 

ผู้ดําเนินรายการ คณุศราวฒุิ ประทมุราช กรรมการบริหารเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30–  17.00 น. วงเสวนาว่าด้วย”บทบาทของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการป้องกันการทรมาน” 

ร่วมแลกเปลี�ยนโดย  

      คณุนิตยา  หว่างไพบรูณ์       ทนายความ 

       คณุอนกุลู  อาแวปเูตะ           ทนายจากมลูนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 

                                                  คุณศิริกาญจน์ เจริญศิริ         ผู้ ประสานงานโครงการสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดน         

ภาคใต้ American Bar Association(ABA) 

       คณุนิตสิต  ระเบียบธรรม        อธิบดีอยัการภาค 9 

       นายแพทย์อนนัต์ชยั  ไทยประทาน  เครือข่ายกลุ่มการเมอืงภาคพลเมอืง                                        

       ตวัแทนผู้ เสียหาย/ญาติ จากการทรมาน 

ผู้ดําเนินรายการ นายพนม  บตุะเขียว  ผู้ประสานงานครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน   

17.00 – 18.00 น.  พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

 

 

วันที� 11 ธันวาคม 2554  

07.00 – 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้า 

08.30 – 09.00 น.  สรุปสาระสําคญัของวนัแรก 

09.00 - 12.30 น.  แนวทางการรณรงค์ให้มกีฎหมายเฉพาะสําหรับการทรมาน 

           ผู้ดําเนินรายการ คณุพนูสขุ  พนูสขุเจริญ มลูนิธิผสานวฒันธรรม 

12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30 – 14.00 น.  ปิดการอบรม/ ถ่ายภาพร่วมกัน 



หมายเหต:ุ วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงาน 


