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กำรเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก่อนกำรพิจำรณำรำยงำนตำม
วำระฉบับที่แรกและฉบับที่สองของประเทศไทย ตำมข้อ 16 และ 17 ของ กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 

ว่ำด้วยพื้นที่ขัดแย้งในจังหวัดชำยแดนใต้ของไทย 
ข้อ 10 การคุ้มครองครอบครัว แม่และบุตร 

ส่วนที่ 1 สถำนกำรณ์ของครอบครัวและบุตรของผู้ถูกกักตัว 
และ 

ข้อ 12 สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ส่วนที่ 2 สถำนกำรณ์ของสุขภำพจิตของผู้เสียหำยจำกกำรทรมำน 

 
เสนอโดย 

มูลนิธิผสำนวัฒนธรรม 
กลุ่มด้วยใจ 

เครือข่ำยสิทธิมนุษยชนปำตำนี 
 

เสนอเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 



สรุปข้อเสนอแนะ 
ข้อ10 – การคุ้มครองครอบครัว แม่และบุตร 
 

1. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ต้องท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนหลัก ไม่ใช่ให้หน่วยงำน
ควำมมั่นคงเป็นผู้น ำ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กในจังหวัดชำยแดนใต้ 

2. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ควรจัดท ำโครงกำรพิเศษส ำหรับครอบครัวผู้ถูกควบคุม
ตัวและบุตรของผู้ต้องสงสัยในคดีก่อควำมไม่สงบ เพ่ือช่วยเหลือให้สำมำรถเข้ำถึงกำรดูแลด้ำนสุขภำพ 
กำรศึกษำ และกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยถือเป็นโครงกำรหนุนเสริม  

3. หน่วยงำนรัฐทุกแห่งรวมทั้งภำคประชำสังคมและเอ็นจีโอทั้งในพ้ืนที่ ระดับประเทศ และระหว่ำงประเทศ 
ต้องจัดสรรงบประมำณและควำมสนับสนุนที่จ ำเป็นเพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนสำมำรถพัฒนำวิสัยทัศน์ด้ำน
สันติภำพและกำรพัฒนำในจังหวัดชำยแดนใต้ 

4. ท ำให้เกิดพ้ืนที่และหน่วยงำนในพ้ืนที่ของทั้งชำวมุสลิมและพุทธ เพ่ือช่วยให้เด็กและเยำวชนสำมำรถท ำงำน
ร่วมกับรัฐเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็ก และให้พวกเขำมีบทบำทในกำรสร้ำงสันติภำพ   

 
ข้อ12 – สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
 

5. สนับสนุนกระทรวงยุติธรรมในกำรผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบังคับ
บุคคลให้สูญหำย พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำโดยกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรตอบสนองต่อ
อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและอนุสัญญำต่อต้ำนกำรบังคับบุคคลให้สูญหำย 

6. สนับสนุนทั้งหน่วยงำนภำครัฐ/องค์กรภำคประชำสังคมให้ติดตำมกำรปฏิบัติตำมข้อสังเกตเชิงสรุปของ
อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำน ซึ่งมีกำรเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2557 เกี่ยวกับกำรสอบสวน กำร
ฟ้ืนฟู และกำรแก้ปัญหำส ำหรับเหยื่อกำรทรมำนทุกคน  

7. จัดตั้งหรือสนับสนุนให้มีหน่วยงำนด้ำนสุขภำพจิตที่เป็นอิสระส ำหรับผู้ถูกควบคุมตัวในจังหวัดชำยแดนใต้ 
และสนับสนุนองค์กรภำคประชำสังคม/เอ็นจีโอในกำรแก้ปัญหำของผู้ที่รอดชีวิตมำจำกกำรทรมำน/กำร
ปฏิบัติที่โหดร้ำย เพ่ือไม่ให้ถูกข่มขู่และคุกคำม  

8. ส ำรวจสถำนกำรณ์เกี่ยวกับเหยื่อกำรทรมำนตำมทัณฑสถำนและเรือนจ ำทั่วประเทศ ทั้งผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่
และผู้เยำว์ ทั้งผู้ชำยและผู้หญิง โดยเฉพำะในแง่ผลกระทบด้ำนสุขภำพจิตและจิตวิทยำ อันเนื่องมำจำกกำร
ทรมำนและกำรปฏิบัติที่โหดร้ำยที่อำจเกิดข้ึนระหว่ำงกำรสอบสวน และระหว่ำงกำรควบคุมตัว 

 
อารัมภบท 
 



1. เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลร่วมกันของมูลนิธิผสำนวัฒนธรรม กลุ่มด้วยใจ และเครือข่ำยสิทธิมนุษยชนปำตำนี 
มสผ.เป็นหน่วยงำนตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ส่วนกลุ่มด้วยใจและเครือข่ำยสิทธิมนุษยชนปำตำนีตั้งอยู่ที่จังหวัด
สงขลำและยะลำในจังหวัดชำยแดนใต้ของไทย 

2. รำยงำนทำงเลือกฉบับนี้จัดท ำขึ้นโดยสำมหน่วยงำนที่รวบรวมข้อมูลกำรทรมำนและกำรปฏิบัติต่อผู้ถูก
ควบคุมตัว อดีตผู้ถูกควบคุมตัวและครอบครัวของพวกเขำในจังหวัดชำยแดนใต้ กลุ่มด้วยใจตั้งอยู่ที่จังหวัด
สงขลำในจังหวัดชำยแดนใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดยครอบครัวของผู้ถูกควบคุมตัว ซึ่งถูกตั้งข้อหำด้ำน
ควำมม่ันคงโดยปรำศจำกหลักฐำน พวกเขำต่อสู้เพ่ือควำมยุติธรรมของสมำชิกในครอบครัว และต่อมำได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ของครอบครัวผู้ถูกควบคุมตัวในพ้ืนที่ เครือข่ำยสิทธิมนุษยชนปำตำนี
ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลำในจังหวัดชำยแดนใต้ เป็นเครือข่ำยของเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่เคยเผชิญกับกำรทรมำนและ
กำรปฏิบัติที่โหดร้ำย พวกเขำรวมตัวเป็นกลุ่มเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และส่งเสริมกำรเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนและกฎหมำยให้กับชุมชนระดับรำกหญ้ำตั้งแต่ปี 2554 มสผ.ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ท ำ
หน้ำที่ให้ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำรคุ้มครองด้ำนกฎหมำยส ำหรับกลุ่มชำยขอบในไทย และได้ท ำงำน
ในจังหวัดชำยแดนใต้ตั้งแต่ปี 2552  

3. ควำมขัดแย้งในจังหวัดชำยแดนใต้ของไทยเป็นที่รู้จักดีในระดับโลก แต่ไม่มีควำมรู้มำกนักในประเทศ แม้ว่ำ
ควำมขัดแย้งที่ขยำยตัวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่ำ 6,000 คน และมีผู้ได้รับบำดเจ็บ 11,000 คนนับแต่ปี 2547 
แต่มักไม่ปรำกฏเป็นข่ำวในสื่อระหว่ำงประเทศ รัฐบำลเริ่มแผนสร้ำงสันติภำพตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2556 
ท ำให้เกิดควำมหวังว่ำจะมีกำรแก้ปัญหำ แต่ก็ต้องสะดุดลงภำยหลังผ่ำนไปหกเดือน เนื่องจำกท้ังสองฝ่ำยยังมี
ควำมไม่มั่นใจและไม่สำมำรถแสดงท่ำทีมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ควำมพยำยำมสร้ำงสันติภำพได้
ถูกลดบทบำทลงเนื่องจำกกระแสควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่กรุงเทพฯ นับแต่เดือนพฤศจิกำยน 2556 เป็น
ต้นมำ คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้ยึดอ ำนำจเมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 และประกำศเดินหน้ำ
เจรจำสันติภำพต่อไป แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่ำรูปแบบกำรพูดคุยจะเป็นอย่ำงไร  (Norbert Ropers, “The 
Deep South of Thailand neither war nor Peace”, Healing under Fire , 2557) 

4. มีกำรประกำศกฎอัยกำรศึกตั้งแต่ปี 2547 และพระรำชก ำหนดในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินตั้งแต่ปี 2548 ส่งผลให้
เกิดกำรใช้อ ำนำจโดยมิชอบของหน่วยงำนควำมมั่นคงในระหว่ำงปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรก่อควำมไม่สงบ 
ผลลัพธ์อย่ำงหนึ่งจำกกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้ของไทย คือมีข้อกล่ำวหำว่ำหน่วยงำนในพ้ืนที่
ท ำกำรทรมำนบุคคล และมีกำรเก็บข้อมูลตำมข้อกล่ำวหำเหล่ำนี้1 และมีกำรเก็บข้อมูลจำกปำกค ำของผู้เป็น
เหยื่อ2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำรทรมำนและกำรปฏิบัติที่โหดร้ำยอย่ำงอ่ืนเกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบต่อผู้ต้องสงสัย

                                                           
1 จากการเก็บข้อมลูเชิงสถิติของศนูย์เฝา้ระวงัสถานการณ์ภาคใต้ ข้อมลูเพิ่มเติมโปรดด ู
http://www.deepsouthwatch.org/node/6596 มลูนิธิศนูย์ทนายความมสุลมิกลา่วถงึข้อมลูเหลา่นีใ้นรายงาน “สภาพปัญหาการ
ซ้อมทรมานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้” โปรดด ูhttp://th.macmuslim.com/?p=660 

2 ภาคผนวก II ของบทความฉบบัเต็มของเอกสารนี ้ทา่นสามารถดรูายละเอยีดข้อมลูการสมัภาษณ์ได้ใน “รายงานคูข่นานเก่ียวกบั
การปฏิบตัิตามอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื่นๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที่ย า่ยีศกัดิ์ศรีของ
ไทย บทท่ี 2.4 หน้า 13 จากเว็บไซต์ของ OHCHR  

http://www.deepsouthwatch.org/node/6596
http://th.macmuslim.com/?p=660


คดีก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้ของไทย และผู้ท ำกำรทรมำนมักไม่ต้องรับโทษ ทั้งยังมีรำยงำนกำร
สังหำรนอกกระบวนกำรกฎหมำยที่เกิดข้ึนกับอดีตผู้ถูกควบคุมตัว  

5. ข้อมูลที่เสนอแบ่งได้เป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สถำนกำรณ์เกี่ยวกับครอบครัวและบุตรของผู้ถูกควบคุมตัว
ในพ้ืนที่ควำมขัดแย้งจังหวัดชำยแดนใต้ของไทย และส่วนที่ 2 สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพจิตของเหยื่อกำร
ทรมำนจำกควำมขัดแย้งในจังหวัดชำยแดนใต้ของไทย 

 
ข้อ10 – การคุ้มครองครอบครัว แม่และบุตร 
ส่วนที่ 1: สถานการณ์เกี่ยวกับครอบครัวและบุตรของผู้ถูกควบคุมตัวในพื้นที่ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้ของ
ไทย 
 

6. ในปี 2553 มีผู้ถูกควบคุมตัวประมำณ 548 คนในเรือนจ ำหลักสี่แห่งในจังหวัด ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และ
สงขลำ ในปี 2556 มีผู้ถูกควบคุมตัว 300 คนในเรือนจ ำทั้งสี่แห่ง บุตรของผู้ถูกควบคุมตัวต้องเผชิญกับ
ปัญหำด้ำนพัฒนำกำร ในปี 2556 ส ำนักงำนสวัสดิกำรด้ำนสังคมส ำหรับเด็กของกระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์เริ่มหำทำงแก้ปัญหำส ำหรับเด็กพิเศษเหล่ำนี้ เมื่อศึกษำถึงปัญหำเหล่ำนี้ท ำให้
พบว่ำมีกลุ่มเด็กพิเศษที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ ได้แก่ (1) เด็กและครอบครัวของผู้ถูกควบคุมตัว (2) เด็กและ
ครอบครัวของบุคคลที่หลบหนีกำรติดตำมของหน่วยงำนควำมมั่นคง เนื่องจำกกลัวจะถูกจับกุมและคุกคำม 
และเด็กและครอบครัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรก่อควำมไม่สงบ (3) บุตรของผู้ที่ถูกประหำรชีวิตหรือถูก
สังหำรนอกกระบวนกำรกฎหมำยระหว่ำงเกิดกำรขัดกันด้วยอำวุธในภำคใต้  

7. ศูนย์เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำคใต้มีข้อมูลของผู้ต้องสงสัยคดีก่อควำมไม่สงบที่ถูกสังหำรหรือเสียชีวิต 507รำย
ในจังหวัดชำยแดนใต้ระหว่ำงปี 2547-2558 (ณ วันที ่31 มีนำคม 2558) แต่ไม่เป็นที่ปรำกฏว่ำมีจ ำนวนพ่อที่
หลบหนีจำกหน่วยงำนควำมมั่นคงเป็นจ ำนวนเท่ำไร พวกเขำกลัวกำรคุกคำมหรือกลัวว่ำจะถูกตั้งข้อหำอย่ำง
ปรำศจำกหลักฐำน หรืออำจเป็นเพรำะพวกเขำเป็นสมำชิกกลุ่มก่อควำมไม่สงบ  

8. จำกข้อมูลที่จัดเก็บของเรำพบว่ำ ระหว่ำงปี 2547 จนถึงธันวำคม 2557 มีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีจ ำนวน 86 
คนซึ่งถูกสังหำร และอีก 431 คนได้รับบำดเจ็บระหว่ำงกำรขัดกันด้วยอำวุธในภำคใต้ เฉพำะในปี 2557 มี
เด็กถูกสังหำร 17 คนและได้รับบำดเจ็บ 44 คน สะท้อนให้เห็นว่ำมีหลำยครอบครัวก ำลังเผชิญกับปัญหำใน
กำรด ำรงชีพเนื่องจำกโศกนำฏกรรมเหล่ำนี้  

9. จำกกำรสัมภำษณ์ในจังหวัดปัตตำนีเมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2557 พบว่ำสำมีได้ถูกศำลยกฟ้องหลังจำกติด
คุกอยู่สำมปี แต่ครอบครัวยังสอบถำมว่ำเหตุใดหน่วยงำนควำมมั่นคงยังคงมำตำมหำตัวเขำบ่อย ๆ ทำง
ครอบครัวได้รับเงินเยียวยำจ ำนวน 215,000 บำทจำกรัฐบำล แต่ระหว่ำงที่เขำถูกควบคุมตัวมีค่ำใช้จ่ำย
เกิดขึ้นมำกมำย ในช่วงเวลำดังกล่ำว ภรรยำไม่มีเงินที่จะไปเยี่ยมเขำในเรือนจ ำ จึงต้องไปยืมเงินจ ำนวนมำก
จำกเพ่ือนบ้ำน อีกครอบครัวหนึ่งเล่ำให้ฟังว่ำ สำมีหนีออกไปจำกบ้ำนเมื่อสี่ปีที่แล้ว ตอนนั้นลูกเขำยังอยู่ใน
ชั้นอนุบำล ต ำรวจได้มำหำและพยำยำมบอกกับภรรยำว่ำสำมีเป็นคนไม่ดี ต่อมำภรรยำถูกจับ ลูกร้องไห้ตอน
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กลำงคืนและไม่ต้องกำรไปโรงเรียนระหว่ำงที่แม่ถูกควบคุมตัวที่ฉก.42 เป็นเวลำหนึ่งสัปดำห์ เจ้ำหน้ำที่ผู้หญิง
สอบถำมเธอเกี่ยวกับสำมี แต่เธอไม่สำมำรถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ หลังจำกถูกควบคุมตัวสำมวัน แม่จึงมีโอกำส
ได้พบกับลูก และบอกกับลูกซ่ึงอำศัยอยู่กับคุณย่ำว่ำให้ไปโรงเรียน  

10. จำกกำรสัมภำษณ์ในจังหวัดนรำธิวำสเมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 พบว่ำ เมื่อปี 2551 บุตรเขยในครอบครัวได้
ถูกสังหำรนอกกระบวนกำรกฎหมำย และต่อมำเจ้ำหน้ำที่ได้มำค้นบ้ำนสี่ถึงห้ำครั้งในหนึ่งเดือน สมำชิกใน
ครอบครัวต้องอยู่กันอย่ำงหวำดกลัว เพ่ือนบ้ำนไม่ต้องกำรเข้ำมำข้องแวะด้วย  ต่อมำสำมีถูกจับกุมต่อหน้ำ
ลูก ๆ เมื่อตอนตีสำมครึ่ง ในปัจจุบันเขำถูกควบคุมตัวในเรือนจ ำเพ่ือรับโทษ ลูก ๆ ได้ไปเยี่ยมเขำสัปดำห์ละ
ครั้ง และที่จังหวัดนรำธิวำส อีกครอบครัวหนึ่งให้ข้อมูลว่ำ สำมีต้องหลบซ่อนตัวจำกเจ้ำหน้ำที่อยู่สำมปีก่อน
จะถูกสังหำรนอกกระบวนกำรกฎหมำย ตอนนั้นลูกเขำอำยุเพียงสำมเดือน ตอนนี้อำยุสำมขวบแล้ว ส่วนลูก
คนโตอำยุเจ็ดขวบ เด็ก ๆ มักถำมว่ำพ่ออยู่ไหน เด็ก ๆ มักแสดงท่ำทีต้องกำรแก้แค้นเจ้ำหน้ำที่ ครอบครัวอยู่
ในสภำพยำกจน มีรำยได้ไม่มำกนักจำกกำรเย็บเสื้อและกรีดยำง  

11. จำกกำรศึกษำของมูลนิธิผสำนวัฒนธรรมและกลุ่มด้วยใจพบว่ำบุตรของผู้ถูกควบคุมตัวตำมกฎหมำยควำม
มั่นคงต้องเผชิญกับกำรเลือกปฏิบัติและกำรกีดกันทำงสังคมในโรงเรียน เมื่อหัวหน้ำครอบครัวถูกจับ ฝ่ำย
ผู้หญิงต้องหำรำยได้ให้ครอบครัว และลูกคนโตมักต้องออกจำกโรงเรียนเพื่อมำดูแลน้องที่บ้ำน นักกิจกรรมซึ่ง
ท ำงำนกับผู้หญิงในจังหวัดชำยแดนใต้ยังมีข้อสังเกตว่ำ มีรำยงำนมำกขึ้นเกี่ยวกับควำมรุนแรงในครอบครัว
และกำรแต่งงำนตั้งแต่วัยรุ่น วงจรควำมรุนแรงและกำรเพ่ิมก ำลังทหำรในจังหวัดชำยแดนใต้ ท ำให้ควำม
รุนแรง “กลำยเป็นเรื่องปรกติไป” จำกกำรจัดสัมมนำหลำยครั้งของกลุ่มด้วยใจตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน
พบว่ำ ผู้หญิงซึ่งอยู่ในครอบครัวของผู้ถูกควบคุมตัวมักประสบปัญหำคล้ำยคลึงกัน เมื่อผู้ชำยถูกจับกุม ไม่ว่ำ
จะเป็นพ่ีชำยหรือน้องชำย สำมีหรือพ่อ ผู้หญิงต้องกลำยเป็นผู้หำรำยได้หลักให้ครอบครัว ภำระทำง
เศรษฐกิจท ำให้เกิดควำมเครียด และท ำให้เกิดควำมรู้สึกไม่มั่นคงไม่เฉพำะที่เกี่ยวกับสำมีแต่ยังรวมถึงลูก ๆ 
เด็ก ๆ มักถำมว่ำพ่ออยู่ที่ไหน ลูกคนโตมักจะซนและไม่ค่อยเชื่อฟังแม่ ส ำหรับครอบครัวผู้ถูกควบคุมตัวที่มี
ลูกเป็นวัยรุ่น มักเกิดปัญหำกรณีที่ลูกกลำยไปเป็นสมำชิกกลุ่มก่อควำมไม่สงบ หรือถูกเจ้ำหน้ำที่จับกุมตัว  

12. ในเดือนมกรำคม 2558 มีกำรเผยแพร่รำยงำนควำมยำว 17 หน้ำชื่อ “ภำคใต้ของไทย กำรจัดหำและกำรใช้
เด็กของกลุ่มติดอำวุธ”  (“Southern Thailand:  Ongoing  recruitment  and  use  of  children by 
armed  groups”) ของหน่วยงำน Child Soldiers International  และมสผ. เป็นกำรศึกษำครอบคลุมเก้ำ
อ ำเภอในภำคใต้ทั้งที่จังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสงขลำระหว่ำงเดือนกันยำยน 2556 และเมษำยน 
2557 มีกำรสัมภำษณ์อย่ำงละเอียดกับสมำชิกและอดีตสมำชิกกลุ่มติดอำวุธ 26 คน รวมทั้งกลุ่ม Barisan 
Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) และกลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งปฏิบัติกำรในภำคใต้ พบว่ำมีเด็กอย่ำงน้อย 
13 คนในขบวนกำรซึ่งอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ในจ ำนวนนี้เป็นเด็กห้ำคนที่เข้ำร่วมขบวนกำรระหว่ำงปี 2554 และ 
2555 ในจังหวัดนรำธิวำส และต่อมำได้เข้ำร่วมกับกลุ่มบีอำร์เอ็นเมื่อช่วงปลำยปี 2556 ไม่เป็นที่ปรำกฏว่ำมี
เด็กกี่คนที่เข้ำเป็นสมำชิกและถูกใช้งำนโดยกลุ่มติดอำวุธในภำคใต้ แต่ทรำบว่ำมีทั้งผู้ชำยและเด็กผู้หญิง จำก
กำรศึกษำท ำให้พบแบบแผนกำรน ำตัวเด็กมำเป็นสมำชิกกลุ่มบีอำร์เอ็น โดยเด็กจะท ำหน้ำที่แตกต่ำงกัน ทั้ง



ท ำหน้ำที่ดูต้นทำง หำข่ำวจำกหน่วยงำนควำมมั่นคงหรือมีกำรใช้อำวุธในระหว่ำงปฏิบัติกำรก่อควำมไม่สงบ 
รวมทั้งกำรท ำหน้ำที่อย่ำงอ่ืนอย่ำงเช่นกำรเป็นสำยข่ำว  

13. ระหว่ำงปี 2547-2557 มีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 106 คนที่ถูกเจ้ำหน้ำที่จับกุมเนื่องจำกเกี่ยวข้องกับกำรก่อ
ควำมไม่สงบ ส่วนใหญ่ได้รับกำรปล่อยตัวโดยไม่มีกำรตั้งข้อหำ มีเพียง 15 คนจำก 106 คนที่ถูกตั้งข้อหำ
อย่ำงเป็นทำงกำร  

14. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จัดท ำโครงกำรพิเศษส ำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรก่อควำมไม่สงบ อย่ำงไรก็ดี โครงกำรเหล่ำนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของผู้ต้องสงสัยว่ำเกี่ยวข้อง
กับกำรก่อควำมไม่สงบ องค์กรภำคประชำสังคมพยำยำมตอบสนองควำมต้องกำรในเบื้องต้นของครอบครัว
เหล่ำนี้ด้วยกำรไปเยี่ยมที่บ้ำน ให้ค ำปรึกษำ หำทุนให้กับลูก และสนับสนุนให้ครอบครัวได้ไปเยี่ยมในศูนย์
ควบคุมตัว และสำมำรถเข้ำถึงควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำย อย่ำงไรก็ดี องค์ภำคประชำสังคมยังคงไม่
สำมำรถเข้ำถึงผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด นอกจำกนั้น องค์ภำคประชำสังคมรวมทั้งกลุ่มเยำวชน กลุ่ม
นักศึกษำ และผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ต้องเผชิญกับข้อจ ำกัดในกำรท ำงำน เนื่องจำกถูกเจ้ำหน้ำที่จับ
ตำมองด้วยควำมสงสัย  

15. สถำนกำรณ์ในปัจจุบันตอกย้ ำข้อมูลจำกกำรศึกษำขององค์กำร UNICEF เมื่อปี 2551 ซึ่งพบว่ำ แม้เด็กใน
ภำคใต้จะมีปัญหำควำมเครียดและกังวล มีควำมรู้สึกอยำกแก้แค้นและรู้สึกไม่เป็นธรรม แต่ควำมรู้สึกเหล่ำนี้
เป็นผลมำจำกประสบกำรณ์ในวัยเด็กมำกกว่ำปัญหำควำมรุนแรงในพ้ืนที่ ในรำยงำนสรุปว่ำ เด็ก ๆ มี
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับสันติภำพ โดยมองว่ำเป็นโอกำสเพ่ือป้องกันไม่ให้วงจรควำมรุนแรงอันชั่วร้ำยสืบทอดไปยัง
คนอีกรุ่นหนึ่ง ทั้งนี้โดยกำรพยำยำมมุ่งเน้นให้เด็กและเยำวชนมีบทบำทในกำรสร้ำงสันติภำพ  

 
16. ข้อเสนอแนะ 
 16.1 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ต้องท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนหลัก ไม่ใช่ปล่อยให้
หน่วยงำนควำมมั่นคงเป็นผู้น ำ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กในจังหวัดชำยแดนใต้ 
 16.2 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ควรจัดท ำโครงกำรพิเศษส ำหรับครอบครัวผู้ถูก
ควบคุมตัวและบุตรของผู้ต้องสงสัยในคดีก่อควำมไม่สงบ เพ่ือช่วยเหลือให้สำมำรถเข้ำถึงกำรดูแลด้ำนสุขภำพ 
กำรศึกษำ และกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยถือเป็นโครงกำรหนุนเสริม  
 16.3 หน่วยงำนรัฐทุกแห่งรวมทั้งภำคประชำสังคมและเอ็นจีโอทั้งในพ้ืนที่ ระดับประเทศ และระหว่ำง
ประเทศ ต้องจัดสรรงบประมำณและควำมสนับสนุนที่จ ำเป็นเพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนสำมำรถพัฒนำวิสัยทัศน์ด้ำน
สันติภำพและกำรพัฒนำในจังหวัดชำยแดนใต้ 
 16.4 ท ำให้เกิดพ้ืนที่และหน่วยงำนในพ้ืนที่ของทั้งชำวมุสลิมและพุทธ เพ่ือช่วยให้เด็กและเยำวชนสำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับรัฐเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็ก และให้พวกเขำมีบทบำทในกำรสร้ำงสันติภำพ   
 
ข้อ12 – สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ส่วนที่ 2: สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของเหย่ือการทรมานจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย 



 
17. มสผ.พร้อมกับกลุ่มด้วยใจ และเครือข่ำยสิทธิมนุษยชนปำตำนี  ได้รับทุนสนับสนุนจำก UNVTFV ตั้งแต่ปี 

2555 เพ่ือเก็บข้อมูลข้อกล่ำวหำว่ำมีกำรซ้อมทรมำนอย่ำงน้อย 92 กรณีระหว่ำงปี  2547-2556 ในปี 2557 
ทำงโครงกำรเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมอีก 30 กรณี ในจังหวัดชำยแดนใต้ และอีก 10 กรณีในพ้ืนที่ชำยแดน
ภำคเหนือ มีรำยงำนว่ำคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับค ำร้องเกี่ยวกับข้อกล่ำวหำว่ำมีกำรซ้อม
ทรมำนผู้ต้องสงสัยคดีก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้อย่ำงน้อย 130 กรณีตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน 
มูลนิธิศูนย์ทนำยควำมมุสลิมซึ่งปฏิบัติงำนในจังหวัดชำยแดนใต้ได้รับค ำร้องประมำณ 300 กรณีเช่นกัน 
ผู้เสียหำยทุกคนที่เป็นชนชำติพันธุ์กลุ่มน้อยกล่ำวหำว่ำได้ตกเป็นเหยื่อกำรทรมำนและกำรปฏิบัติที่โหดร้ำย 
เนื่องจำกมีนโยบำยปรำบปรำมไม่ว่ำจะเป็นกำรต่อต้ำนกำรก่อควำมไม่สงบ และกำรปรำบปรำมยำเสพติด 
นอกจำกนี้ยังมีกำรท ำข้อมูลกำรทรมำนซึ่งเกิดขึ้นในระดับประเทศ โดยไม่มีควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำยและ
กลไกตรวจสอบด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงเพียงพอ  

18. ตำมกฎหมำยไทยไม่ได้บัญญัติให้กำรทรมำนเป็นควำมผิดทำงอำญำ ท ำให้ไม่มีกำรจัดท ำโครงกำรช่วยเหลือ
ด้ำนสุขภำพหรือควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำยเป็นกำรเฉพำะ ประเทศไทยให้สัตยำบันรับรองอนุสัญญำ
ต่อต้ำนกำรทรมำนและลงนำมในอนุสัญญำต่อต้ำนกำรบังคับบุคคลให้สูญหำย แต่ยังไม่เคยมีกำรสอบสวน
อย่ำงเป็นอิสระเมื่อเกิดข้อกล่ำวหำว่ำมีกำรทรมำนขึ้นแม้ในสภำพกำรณ์ทั่วไป ในกรณีควำมขัดแย้งในจังหวัด
ชำยแดนใต้ย่อมท ำให้เกิดอุปสรรคมำกขึ้นต่อกำรผลักดันให้มีกำรสอบสวนอย่ำงเป็นอิสระ 

19. จำกงำนศึกษำในเบื้องต้นของเรำที่มีชื่อว่ำ “ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูเหยื่อจำกกำรทรมำนใน
จังหวัดชำยแดนใต้ของไทย” (โปรดดูภำคผนวก 1 ของเอกสำร) เรำพบว่ำผลจำกกำรก่อควำมไม่สงบใน
จังหวัดชำยแดนใต้ของไทย ท ำให้เกิดข้อกล่ำวหำว่ำหน่วยงำนในพ้ืนที่เป็นผู้ซ้อมทรมำน และมีกำรจัดท ำ
ข้อมูลและสอบปำกค ำเกี่ยวกับข้อกล่ำวหำเหล่ำนี้ แม้ประเทศไทยมีพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ต้องป้องกัน
กำรทรมำนและเยียวยำ/ฟ้ืนฟูผู้เสียหำย ยังมีสิ่งที่ต้องท ำอีกมำกเพ่ือเพ่ิมบริกำรฟ้ืนฟูเหยื่อกำรทรมำน ใน
จังหวัดชำยแดนใต้ของไทย ท ำให้มีกำรท ำรำยงำนในชื่อ “ส่งเสริมกำรเยียวยำเหยื่อกำรทรมำนในจังหวัด
ชำยแดนใต้” ซึ่งได้ทุนสนับสนุนจำก Canada Fund ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2557-กุมภำพันธ์ 2558 โดย
เป็นกำรเก็บข้อมูลสถำนกำรณ์กำรทรมำนในจังหวัดชำยแดนใต้ของไทย ซึ่งชี้ให้เห็นผลกระทบด้ำนจิตใจของ
กำรทรมำน วิเครำะห์เงื่อนไขที่จ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท ำศูนย์ฟ้ืนฟู ประเมินควำมเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งศูนย์
ดังกล่ำวและให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนขั้นต่อไป เพื่อให้สำมำรถจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูดังกล่ำวส ำหรับเหยื่อ
กำรทรมำนในจังหวัดชำยแดนใต้ของไทย 

20. ผลกระทบจำกกำรทรมำนไม่ได้มีเพียงควำมเจ็บปวดและควำมเสียหำยทำงกำยต่อเหยื่อเท่ำนั้น เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปว่ำผู้เสียหำยมักประสบปัญหำควำมเครียดภำยหลังเหตุกำรณสะเทือนขวัญ (PTSD) อย่ำงไรก็ดี 
ควำมเครียดภำยหลังเหตุกำรณสะเทือนขวัญยังไม่ครอบคลุมผลกระทบและควำมซับซ้อนที่เกิดจำกกำร
ทรมำน เนื่องจำกมีผลกระทบไม่เพียงตัวผู้เสียหำยเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงครอบครัวและชุมชนด้วย  

21. มีโครงกำรหลำยแห่งที่ด ำเนินงำนในกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูเหยื่อกำรทรมำน อย่ำงไรก็ดี 
โครงกำรเหล่ำนี้ยังไม่ตอบสนองควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรฟ้ืนฟู เนื่องจำกผู้ที่ท ำงำนในประเด็นนี้มักได้รับ



กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรฟื้นฟูแบบทั่วไปหรือกำรวิเครำะห์กำรทรมำน แต่ไม่เคยได้รับกำรศึกษำเป็นกำรเฉพำะ
เกี่ยวกับกำรฟ้ืนฟูเหยื่อจำกกำรทรมำน  

22. ในกำรจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูเหยื่อกำรทรมำน เรำจ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ตั้งแต่กำรหำทุน กำรอบรม
เจ้ำหน้ำที่และกำรสร้ำงแรงสนับสนุนตั้งแต่ในระดับพ้ืนที่จนถึงระหว่ำงประเทศ คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำร
ทรมำนแห่งสหประชำชำติระบุว่ำ “ปัจจุบันยังไม่มีควำมสนับสนุนอย่ำงเป็นระบบจำกรัฐเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและ
เยียวยำผลกระทบทำงกำยและจิตใจของกำรทรมำน รวมทั้งยังไม่มีกำรดูแลทำงกำรแพทย์และจิตใจที่
เหมำะสม”3 

23. กระทรวงยุติธรรมของไทยแสดงควำมตั้งใจที่จะแก้ปัญหำกำรทรมำน รวมทั้งได้รับควำมสนับสนุนจำกเอ็นจี
โอและชุมชนในท้องถิ่น แต่กำรขำดควำมช ำนำญในประเทศและข้อจ ำกัดของกฎหมำยที่เป็นอยู่ ท ำให้เกิด
อุปสรรคต่อกำรฟื้นฟูเหยื่อรวมทั้งยังขำดควำมเข้ำใจร่วมกันและควำมสนับสนุนจำกรัฐบำล   

24. ในประเทศไทยยังคงไม่มีผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิตเพ่ือฟ้ืนฟูผู้เสียหำยจำกกำรทรมำนเป็นกำรเฉพำะ4 
อย่ำงไรก็ดี มีกำรก่อตั้งศูนย์สุขภำพจิตที่ 12 (สำขำภำคใต้) ภำยใต้กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข
ขึ้นมำเมื่อปลำยปี 2547 เพ่ือตอบสนองกับควำมรุนแรงที่ปะทุขึ้นมำ มีกำรจัดจ้ำงนักจิตวิทยำสำมคน 
เจ้ำหน้ำที่สังคมสงเครำะห์สำมคน และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขสำมคน5 หลังกำรอบรมบัณฑิตด้ำนจิตวิทยำที่
เรือนหนังสือเป็นเวลำสี่ปีจ ำนวน 74 คน ได้มีกำรก่อตั้งศูนย์เยียวยำฟ้ืนฟูสุขภำพจิตในโรงพยำบำลประจ ำ
อ ำเภอทุกแห่งใน 37 อ ำเภอทั่วสำมจังหวัดชำยแดนใต้และสี่อ ำเภอในสงขลำ ศูนย์แต่ละแห่ งมีแพทย์
ผู้ช ำนำญกำรทั่วไป พยำบำลจิตเวชและมีนักจิตวิทยำอย่ำงน้อยหนึ่งคน6 พวกเขำยังท ำหน้ำที่ไปเยี่ยมที่บ้ำน
อย่ำงน้อยสำมครั้ง7 

                                                           
3 คดัมาจากข้อสงัเกตเชิงสรุป ยอ่หน้าที่ 27 ข้อ a. โปรดดขู้อสงัเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการตอ่ต้านการทรมานแหง่
สหประชาชาติที่ http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/057/33/PDF/G1405733.pdf?OpenElement  
4 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์นกัวิชาการท่ีปัตตานี และการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่กลุม่ด้วยใจในวนัท่ี 26 พ.ย. 2557 ตรงกบัข้อมลูจาก
การสมัภาษณ์เจ้าหน้าทีก่รมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ 12 มกราคม 2558  
5 ข้อมลูจาก ‘Healing under Fire – The case of Southern Thailand’ บทที ่7 ‘From Unprepared to Managing Severe 
Traumatic Mental Stress in the Deep South’ โดยพญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา จากหนงัสอื 'From promoting mental health to 
managing violent conflict trauma: unprepared health professionals’. สามารถดรูายละเอียดได้ที่ 
https://sites.google.com/site/thaibookproject/chapter-7-from-unprepared-to-managing-severe-traumatic-mental-
stress-in-the-deep-south-pechdau-tohmeena   
6 ข้อมลูจาก ‘Healing under Fire – The case of Southern Thailand’, บทที่ 7 วา่ด้วยการอบรมบณัฑิตด้านจิตวิทยา  
7 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ 12 มกราคม 2558 ข้อมลูยอ่เก่ียวกบัการน าเสนอ 
PowerPoint ของกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ หน้า 23 ที่ http://aimhc.net/_admin/download/4-3-1407477712.pdf 
ข้อมลูเพิ่มเติมเป็นภาษาไทย (สรุปเป็นองักฤษ) http://www.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/11750/10594 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/057/33/PDF/G1405733.pdf?OpenElement
https://sites.google.com/site/thaibookproject/chapter-7-from-unprepared-to-managing-severe-traumatic-mental-stress-in-the-deep-south-pechdau-tohmeena
https://sites.google.com/site/thaibookproject/chapter-7-from-unprepared-to-managing-severe-traumatic-mental-stress-in-the-deep-south-pechdau-tohmeena
http://aimhc.net/_admin/download/4-3-1407477712.pdf
http://www.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/11750/10594


25. กรมสุขภำพจิตยังมีโครงกำรที่จัดท ำเป็นกำรเฉพำะส ำหรับเหยื่อกำรทรมำน เป็นโครงกำรที่เริ่มขึ้นเมื่อ
ปลำยปี 2557 โดยเจ้ำหน้ำที่จะท ำกิจกรรมกับกลุ่ม ๆ ละห้ำคนต่อครั้ง8 โดยเป็นผู้ป่วยที่ผ่ำนกำรคัดกรองมำ
จำกเอ็นจีโอในพ้ืนที่9 พวกเขำจะท ำกิจกรรมกลุ่มสองครั้งต่อเดือน โดยจะมีโอกำสพบกันหกเดือนถึงหนึ่งปี 
เป็นโครงกำรที่เพ่ิงจัดท ำได้เพียงไม่ก่ีเดือน และจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยที่อยู่ในโครงกำรนี้นำนสุดเพียงสองเดือน 
ท ำให้ยำกจะประเมินควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้นได้10 

26. กรมสุขภำพจิตยังรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์อย่ำงอ่ืนเพ่ือช่วยเหลือเหยื่อควำมรุนแรงใน
ภำคใต้ มีกำรจัดอบรมและส่งเสริมระบบดูแลด้ำนจิตวิทยำโดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขมืออำชีพ มีกำรจัดอบรม
เป็นเวลำสี่เดือนให้กับบัณฑิตและระดับมหำบัณฑิตส ำหรับพยำบำลจิตเวช ทั้งหลักสูตรระดับพ้ืนฐำนและ
ระดับสูง11 

27. กรมสุขภำพจิตยังจัดอบรมกำรสนับสนุนกำรพ่ึงตนเองให้กับเอ็นจีโอในพ้ืนที่ รวมทั้งกำรอบรมเนื้อหำขั้น
พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำลทำงจิตใจ (Psychological First Aid - PFA) ให้กับอสม. เอ็นจีโอ ผู้น ำ
ชุมชน และผู้น ำศำสนำ)12 สถำบันนิติวิทยำศำสตร์และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม ด้วย
ควำมสนับสนุนจำกส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ด้ำนสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (Office of the High 
Commissioner for Human Rights - OHCHR) อยู่ระหว่ำงกำรเริ่มโครงกำรจัดหำแพทย์และนักจิตวิทยำ
จำกทั่วประเทศ และจัดอบรมเพ่ือให้สำมำรถประเมินและวิเครำะห์ปัญหำกำรทรมำนได้ 13 โดยมีเป้ำหมำย
เพ่ืออบรมให้มีแพทย์อย่ำงน้อยหนึ่งท่ำนและนักจิตวิทยำอย่ำงน้อยหนึ่งท่ำนในแต่ละจังหวัดของไทย ซึ่ง
สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำกำรทรมำนได้แม่นย ำและง่ำยดำยขึ้นภำยในปี 255814 

28. ในปัจจุบันมีแพทย์นิติเวช 127 ท่ำนซึ่งท ำงำนอยู่ในไทย และมีโครงกำรที่จะอบรมบุคลำกรเหล่ำนี้ โดยใน
เบื้องต้นมุ่งหวังให้เกิดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิเครำะห์อำกำร โดยยังไม่ถึงข้ันท ำหน้ำที่ฟื้นฟู15 

                                                           
8 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ 12 มกราคม 2558 

9 เอ็นจีโอประกอบด้วยกลุม่ด้วยใจและเครือขา่ยสทิธิมนษุยชนปาตานี ซึง่ได้ท าการคดักรองโดยใช้เทคนิค PISCES 18, MINI และ 
SPST20 เพื่อทดสอบความเครียดภายหลงัเหตกุารณ สะเทือนขวญั ความเครียด ความกงัวล และความซมึเศร้า 

10 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ 12 มกราคม 2558 

11 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ 12 มกราคม 2558 ข้อมลูยอ่เก่ียวกบัการน าเสนอ 
PowerPoint ของกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ หน้า 27 ที่ http://aimhc.net/_admin/download/4-3-1407477712.pdf  
ข้อมลูเพิ่มเติมเป็นภาษาไทย (สรุปเป็นองักฤษ) http://www.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/11750/10594 

12 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ 12 มกราคม 2558 ข้อมลูยอ่เก่ียวกบัการน าเสนอ 
PowerPoint ของกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ หน้า 29 ที่ http://aimhc.net/_admin/download/4-3-1407477712.pdf  
13 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่สถาบนันิตวิิทยาศาสตร์ กระทรวงยตุิธรรม 15 ธนัวาคม 2557 
14 ข้อมลูที่แลกเปลีย่นระหวา่งการประชมุของกระทรวงยตุิธรรมและกระทรวงสาธารณสขุ รวมทัง้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบั
โครงการใหมน่ี ้ผู้ เขียนรายงานได้เข้าร่วมการประชมุครัง้นีด้้วย 

15 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่สถาบนันิตวิิทยาศาสตร์ กระทรวงยตุิธรรม 15 ธนัวาคม 2557 

http://aimhc.net/_admin/download/4-3-1407477712.pdf
http://www.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/11750/10594
http://aimhc.net/_admin/download/4-3-1407477712.pdf


29. มสผ. กลุ่มด้วยใจ และเครือข่ำยสิทธิมนุษยชนปำตำนีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงกำรที่ส ำคัญเหล่ำนี้อยู่แล้ว โดย
ท ำหน้ำที่คัดกรองเหยื่อในเบื้องต้นเพ่ือเข้ำรับกำรวิเครำะห์อำกำรต่อไป จำกนั้นมีกำรส่งต่อเหยื่อให้กับศูนย์
สุขภำพจิตเพ่ือกำรฟ้ืนฟูแห่งปัตตำนี16 เอ็นจีโอในพ้ืนที่จัดสัมมนำและกำรอบรมให้กับเหยื่อในภำคใต้ โดยให้
ควำมรู้ ท ำให้เหยื่อทรำบถึงอำกำรที่ตนเองเป็นอยู่ ช่วยให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่ำงเต็มที่ ให้ท ำ
กิจกรรมเพ่ือลดอำกำรเครียด และเผยแพร่ข้อมูล ในบำงกรณีมักได้รับกำรหนุนเสริมจำกนักจิตวิทยำซึ่งมำ
เป็นวิทยำกรในกำรอบรมด้วย17 

30. โครงกำรของสถำบันนิติวิทยำศำสตร์และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2558 นับเป็น
ก้ำวย่ำงครั้งส ำคัญของรัฐที่เข้ำมำมีบทบำทในกำรวิเครำะห์อำกำรของเหยื่อกำรทรมำน อย่ำงไรก็ดี โครงกำร
เหล่ำนี้ยังคงไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของเหยื่อในแง่กำรฟ้ืนฟูได้มำกนัก แม้ว่ำเอ็นจีโอในพ้ืนที่จะ
ได้รับควำมไว้วำงใจจำกเหยื่อ แต่พวกเขำไม่มีแหล่งทุน ไม่มีบุคลำกรหรือทักษะนอกเหนือไปจำกกำร
วิเครำะห์อำกำรเบื้องต้นและกำรปฐมพยำบำลทำงจิตใจ  

31. ทั้งหมดส่งผลให้เกิดควำมขำดแคลนในแง่กำรรักษำส ำหรับเหยื่อ ซึ่งในหลำยกรณีเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ
หลำยปีก่อน18 อย่ำงไรก็ดี พวกเขำยังประสบปัญหำอย่ำงมำกจำกอำกำรกังวล ซึมเศร้ำ และควำมเครียด
ภำยหลังเหตุกำรณสะเทือนขวัญ จ ำเป็นต้องมีกำรจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูขึ้นมำหำกมีเงินทุนสนับสนุน มีบุคลำกร
และควำมช่วยเหลือด้ำนกำรอบรมจำกรัฐบำล โดยผ่ำนกำรด ำเนินงำนกับเอ็นจีโอหรือบุคคลซึ่งเป็นที่ไว้วำงใจ
ของเหยื่อ  

 
32 ข้อเสนอแนะ  
 
 32.1 สนับสนุนกระทรวงยุติธรรมในกำรผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำร
บังคับบุคคลให้สูญหำย พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำโดยกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรตอบสนองต่อ
อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและอนุสัญญำต่อต้ำนกำรบังคับบุคคลให้สูญหำย 
 32.2 สนับสนุนทั้งหน่วยงำนภำครัฐ/องค์กรภำคประชำสังคมให้ติดตำมกำรปฏิบัติตำมข้อสังเกตเชิงสรุปของ
อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำน ซึ่งมีกำรเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2557 เกี่ยวกับกำรสอบสวน กำรฟ้ืนฟู และ
กำรแก้ปัญหำส ำหรับเหยื่อกำรทรมำนทุกคน  

                                                           
16 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ 12 มกราคม 2558  
17 การสมัมนาของเครือขา่ยสทิธิมนษุยชนปาตานีและมลูนิธิผสานวฒันธรรมระหวา่วนัท่ี 13-14 ตลุาคม 2557 

18 ภาคผนวก II ของบทความฉบบัเต็มของเอกสารนี ้ทา่นสามารถดรูายละเอยีดข้อมลูการสมัภาษณ์ได้ใน “รายงานคูข่นาน
เก่ียวกบัการปฏิบตัิตามอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื่นๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที่ย า่ยี
ศกัดิ์ศรีของไทย บทท่ี 2.4 หน้า 13 จากเว็บไซต์ของ OHCHR  
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/THA/INT_CAT_NGO_THA_17098_E.pdf    



 32.3 จัดตั้งหรือสนับสนุนให้มีหน่วยงำนด้ำนสุขภำพจิตที่เป็นอิสระส ำหรับผู้ถูกควบคุมตัวในจังหวัดชำยแดน
ใต้ และสนับสนุนองค์กรภำคประชำสังคม/เอ็นจีโอในกำรแก้ปัญหำของผู้ที่รอดชีวิตมำจำกกำรทรมำน/กำรปฏิบัติที่
โหดร้ำย เพื่อไม่ให้ถูกข่มขู่และคุกคำม  
 32.4 ส ำรวจสถำนกำรณ์เกี่ยวกับเหยื่อกำรทรมำนตำมทัณฑสถำนและเรือนจ ำทั่วประเทศ ทั้งผู้ต้องขังที่เป็น
ผู้ใหญ่และผู้เยำว์ ทั้งผู้ชำยและผู้หญิง โดยเฉพำะในแง่ผลกระทบด้ำนสุขภำพจิตและจิตวิทยำ อันเนื่องมำจำกกำร
ทรมำนและกำรปฏิบัติที่โหดร้ำยที่อำจเกิดข้ึนระหว่ำงกำรสอบสวน และระหว่ำงกำรควบคุมตัว  
 
 
 
 
 
 


