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การทรมาน คือ การกระทำโดยเจตนาเพื่อใหเกิดความเจ็บปวดอยางสาหัสทาง

รางกายหรือทางจิตใจ อันเปนการกระทำโดยเจาหนาที่รัฐ หรือโดยที่เจาหนาที่รัฐมี

สวนเกี่ยวของ ยุยง ยินยอม หรือรูเห็นเปนใจ เปนการกระทำที่มุงประสงคเพื่อใหได

คำรับสารภาพหรือขอมูลจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม เพื่อลงโทษบุคคลนั้นสำหรับ

การกระทำที่บุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระทำหรือถูกสงสัยวากระทำ เพื่อบังคับให

กลัว หรือขูเข็ญ หรือโดยเหตุผลใดๆ ของการเลือกปฎิบัติ

การทรมานและการปฏิบัติอยางทารุณ โหดราย ไรมนุษยธรรมนั้นเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน – สิทธิในชีวิตและรางกาย นอกจากนี้การทรมานยังกอให

เกิดผลเสียตอสังคม เปนการบมเพาะปลูกฝงความรุนแรง และเกิดผลเสียตอระบบ

กฎหมาย 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียกรองใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ

ในการปองกันและดำเนินการลงโทษเมื่อเกิดการทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายอื่นๆ ขึ้น ไมวาผูกระทำ

จะเปนเจาพนักงานของรัฐ บุคคลอื่นใด หรือการกระทำของกลุมที่ติดอาวุธ 

“หากเรายังสร้างความชอบธรรมให้คำโกหกคำโตเหล่านี้ 

เราก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งที่ในความเป็นจริง ไม่มีเหตุผลใดที่สร้างความชอบธรรม

ให้กับการทรมานได้เลย”

การปกปองคุมครองผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
คือหัวใจหลักในการทำงานของเรา

รวมลงชื่อในงานรณรงคยุติการทรมานกับคนกวา 3 ลานจากทั่วโลกไดที่ www.amnesty.or.th

เปิดหู เปิดตา เปิดปาก ร่วมกันยุติการทรมาน



การทรมานเปนเครื่องมือที่ปาเถื่อนและไมมีประสิทธิภาพ ขอมูล
ที่ไดจากการทรมานนั้นไมนาเชื่อถือและทิ้งไวแครอยประทับที่นา
อับอายในระบบยุติธรรม

รัฐมีทางเลือกมากมายที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากกวาการ
ทรมาน ซึ่งเปนวิธีการที่ไมตองลดทอนคุณคาความเปนมนุษย
การไดขอมูลจากเทคนิคทางวิทยาศาสตรลวนแตพิสูจนไดวา
นาเชื่อถือกวาขอมูลที่ไดจากการทรมาน มีประสิทธิภาพมากกวา
ในการคลายปมอาชญากรรมโดยไมสรางความเสียหายตอคนใน
สังคมและตอการบังคับใชกฏหมาย

คว
าม
เชื่อ การทรมานเป็นเครื่องมือเดียว

ที่ทำให้ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
ในการคลายปมอาชญากรรม

คว
าม
จร
ิง

ไมมีการทรมานรูปแบบใดรุนแรงนอยกวากัน ความเจ็บปวดจาก
การถูกลดคุณคาความเปนคนไมอาจมีมาตรฐานใดมาชี้วัดได

การทรมานทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนทางรางกายหรือทางจิตใจ
ลวนแลวแตนารังเกียจและผิดกฏหมาย ไมวาจะเปนการชอตดวยไฟฟา
การทุบตี การขมขืน การทำใหอับอาย การจำลองการประหาร
การบังคับใหอดนอน อดอาหารหรือน้ำ การทำใหหายใจไมออก
การบังคับใหอยูในทาใดนานๆ การจิ้มดวยของแหลมคม การบังคับ
ใหใชสารเสพติด การใชสุนัขทำราย หรือวิธีการอื่นๆ ...
ไมมีใครอยากถูกทรมานดวยวิธีการเหลานี้
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เชื่อ การทรมานบางอย่าง

ไม่ได้ทำให้เจ็บปวดเท่าไรหรอก
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ไมจริงเลย การลดทอนคุณคาความเปนมนุษยนั้นเปนสิ่งที่
รับไมได ความปลอดภัยของคนสวนใหญไมอาจถูกประกันได
หากคนสวนนอยยังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในทางกฏหมาย การทรมานและการปฎิบัติที่โหดราย
ไรมนุษยธรรมนั้นถือเปนขอหามเด็ดขาด ไมอาจยืดหยุนได
ซึ่งหมายความวา แมแตในสถานการณฉุกเฉินการทรมาน
ก็เปนสิ่งที่ผิด การหามการทรมานเปนฉันทามติระดับโลก
ที่รัฐทุกรัฐลวนผูกพันโดยไมคำนึงวารัฐนั้นจะไดลงนามใน
สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของหรือไมก็ตาม 

ในปจจุบัน รัฐบาลหลายประเทศยังคงทำการทรมานซึ่ง
ละเมิดมาตรฐานระหวางประเทศ โดยอางเหตุผลหลายประการ
สวนใหญเปนเพราะรัฐบาลเหลานี้ไดรับประโยชนจากการทรมาน
หรือ ‘เชื่อวา’ ไดประโยชน และเนื่องจากรัฐบาลละเลยที่จะ
นำตัวผูที่ตองรับผิดชอบมาเขาสูกระบวนการยุติธรรม - 
“รัฐบาลกำลังสงเสริมการทรมาน”

เพื่อยุติวัฒนธรรมการทรมานในสังคมของเรา รัฐบาลตอง
ดำเนินการตางๆ ตามขั้นตอนเพื่อสรางมาตรการปองกัน
ที่เขมงวด ซึ่งจะลดความเสี่ยงของการทรมานที่จะเกิดขึ้น
ในปจจุบันและอนาคต
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เชื่อ การทรมานยังจำเป็น เพราะมันทำให้

คนส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครอง
ให้ปลอดภัยในบางสถานการณ์
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จากงานวิจัยของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล การทรมานหรือ
การปฏิบัติที่โหดรายที่เกิดขึ้นใน 141 ประเทศ จากทุกภูมิภาคทั่วโลก
จากการสำรวจในชวงป 2552-2556 ซึ่งสอดคลองกับหลักฐานและ
งานวิจัยระดับโลกที่ถูกรวบรวมจากการเก็บขอมูลและการรณรงค
เพื่อตอตานการทรมานในชวงกวาหาทศวรรษวา การทรมานยังเกิดขึ้น
อยางกวางขวาง

แมในบางประเทศ การทรมานอาจถูกใชเพียงบางกรณี แตในหลาย
ประเทศการทรมานถูกก็นำมาใชอยางเปนระบบ ทั้งๆ ที่การทรมาน
หรือการปฏิบัติที่โหดรายแมเพียงกรณีเดียวก็เปนสิ่งที่ยอมรับไมได

“คุณมั่นใจหรือไมวาคุณจะปลอดภัยจากการถูกทรมานหากคุณอยู
ภายใตการควบคุมตัวของเจาหนาที่ฝายความมั่นคง”
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เชื่อ การทรมานถูกใช้โดยรัฐบาลที่โหดร้าย

ในบางประเทศเท่านั้น
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จากงานวิจัยของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ผูที่ถูกทรมาน
หรือถูกปฎิบัติอยางทารุณโหดรายไมใชผูกอการรายที่เปนบุคคล
อันตราย แตเปนคนยากจน กลุมคนชายขอบ และผูดอยโอกาส
ที่ตกเปนผูตองหา คนจำนวนมากเหลานี้มักตกเปนจำเลยของ
สังคมจากความเชื่อที่แฝงไปดวยอคติและจากการที่สื่อประโคมขาว 

นอกจากนี้ กลุมคนที่เสี่ยงกับการทรมานยังรวมถึงบุคคลธรรมดา
ที่รัฐบาลตราหนาวาเปน “ฝายตรงขาม” ซึ่งอาจรวมถึง นักปกปอง
สิทธิมนุษยชน นักขาวหรือผูที่เคลื่อนไหวทางการเมืองที่เห็นตาง
กับรัฐบาลอีกดวย ผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวนมากจึงถูกทรมาน
ไมใชเพราะพวกเขาเปนผูกอการราย แตเพราะพวกเขานั้นยากจน
มีสถานะบางประการที่ตางจากคนกลุมใหญ และกลาที่จะมีความเห็น
ตางจากรัฐบาล 

ดังนั้น หากการทรมานยังคงอยู เราเอง หรือแมแตคนที่เรารักอาจ
ตกเปนเปาของการทรมานในสักวันหนึ่ง
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เชื่อ การทรมานถูกใช้บ่อยๆ กับผู้ต้องหา

คดีก่อการร้าย หรือเพื่อเอาชนะ
ในสงครามกับยาเสพติดเท่านั้น
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ของการทรมาน


